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নর্তকী 
প্রথম অঙ্ক 

৩এহ্খন্ হুস্ছয 

এলজাউফ্ নগরের উপকণস্থ বেছুইন পল্লী__ 
কাফিথাঁনা 

[ বহু নরনারী বসিয়া পান ভোজন করিতেছে ; মধ্যস্থলে কষেকটী বালিকা নৃত্যগীত 

করিতেছে, কতিপয় ্ত্রীপুরুব তাহাদিগকে বাহবা দিতেছে কচিৎ বা তাহাদের 

গানে যোগদান করিতেছে কেহ কেহ মাঝে মানে পা(রতোধিক দিতেছে ] 

বালিকাগণ ॥ একি পাগল করিল বধুহে আজব নেশায় ! 

ঘরে রইতে নারি, লাজে কইতে নারি. মরি হাঘ ! মরি হায়! 

নৃতন হাওয়ায় কত নৃতন কথা, বধু কাণে কাণে কয়ে যায়! 

বধুহে শোজিকে টেনেছ একি টানে ! 

একি বাধন বেঁধেছ প্রাণে প্রাণে । 

কেন মান না মান, কেন হান নয়ন! 

কেন কেন ডাক উভবায় ! 

সকলে । (গীতান্তে উচ্চহান্য )__হাঁঃ হাঃ হাঃ! (গোলমাল করিয়! )-_ 

বাঃ বাঃ চমতকার খাসা! চমত্কার! 

১ মপু। সাকী! সরাব লাঁও। 



২ নর্তকী [ ১ম অহ্ক/_১ম দৃশ্ত 

বিজলী । (নেপথ্যে) গীত-_ 

তোরি নজরিয়। রে! আগ্সে জ্বলাবে মোরি ছাতিয়া ! 

২য়পু। চুপ চুপ, ওই বিজ্লী আস্ছে। 
সকলে । (হট্টগোল করিয়! )-_চুপ চুপ, ওই বিজলী আসছে। 

[ বিজ্লীর প্রবেশ] 

গীত 

বিজ্লী। তোরি নজরিয়া রে! আগসে জ্বলাবে মোরি ছাতিয়৷ ! 

তোরি বাতিয়া ছুরি চলাবে দিনে! রাতিয়া রে! 

ম্যাঞ্ হু ভোলী, তুহু কপটা-_ 

পরায়। আসক- ঝুটা ঝুটা-_ 

মুঝে ন! চাহিয়ে ভোরি পিরিতীয়! রে ! 

১ম পু । আহাহা !। বিজ্লী গায় না যেন প্রাণের ভিতর মধু ঢেলে দেয় ! 
( দীর্ঘনিশ্বাস )__আঁহাহা ! বিজলীরে ! 

২য় পু। তোর জন্তে প্রাণ যায়! 

সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ! 

বিজলী। প্রাণ যায়! বটে? আজকাল বুঝি প্রাণ খুব সন্ত! হয়েছে? 
( পার্বন্তী পুরুষের হাত হইতে ছড়ি টানিয়া লইয়া )__কৈ কার কার 

গ্রীণ যায় আমার সামনে সার বেধে দাঁড়াও দেখি! (ছড়ি 

আস্ফালন ) 
১ম পু। আমার নয়, আমার নয়। 

[ প্রস্থান। 

২য় পু। আমারও নয় আমারও নয় 
[ প্রস্থান। 
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ওয় পু। বোধ হয় আমার ঠাকুরদাঁদার প্রাণ যাঁয়। আমি যাই তাকে 

ডেকে নিয়ে আসি । 

অন্যান্ত ৃ 
পুরুষগণ ]* হ্য! তাঁই চল তাই চল। 

[ পুরুষগণের প্রস্থান । 

বিজ্লী। কিরে ছুঁড়ীরা, তোরা যে বড় দাড়িয়ে রইলি? তোদেরও 
প্রাণ যায় নাকি? 

১মাস্ত্রী। বালাই ! শতু,রের যাঁক ! 
২য়া স্্রী। কেন বল দেখি খামক1 খাঁমকা লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিলে ? 

বিজলী । বেশ করেছি তাড়িয়ে দিয়েছি_-একশ”বার দেব। 
১মাস্ত্রী। ইস্! কেন দেবে শুনি? তোমার জোর নাঁকি? 

বিজলী । আহাহা ! গায়ে তাত লেগেছে-__না ? প্রেম কর্তে ইচ্ছা হয়েছে 

বুঝি? তা যা না,__-সহরের বাইরে খোদার খোলা মাঠ মরুভূমি পড়ে 
আছে, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি আর বালি-_যা না, সেইখানে 
গিয়ে যত ইচ্ছা প্রেম কর না । এখানে মণর্তে এসেছিস কেন? 

২য়াস্ত্রী। মর্ণদশ! ! সেখানে গিয়ে প্রেম করবে তুমি । আমরা সেখানে 
যেতে গেলুম কেন? 

১মান্ত্রী। সেই জন্তেই তো প্রেমিকটী আগে থেকেই সেইখানে গিয়ে বসে 

আছেন। এইবার তুমিও যাঁও, আমাদেরও হাঁড়ে বাতাস লাগুক। 
অন্তান্য বালিকাঁগণ | হাঃ হাঃ হাঃ !-_( হাস্য) 

বিজলী। তবেরে শয়তানী! তোদের এতদূর আম্পদ্ধা ! ( দ্বিতীয়াকে 

লাথি মারিল-_প্রথমার মুখ আচড়াইয়া দিল-_- (লায়লা প্রবেশ- 

পূর্র্বক অবস্থা দেখিয়! ছুটিয়৷ আসিল ) 
লায়লা । আহাহা! করিসকি! করিসকি! বিজ্লী, থাম্ থাম্। 
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১মাস্ত্রী। আচ্ছা আমিও দেখে নিচ্ছি। এ তেজ ভাংব তবে আমার 

নাম। তিন দিনের মধ্যে তোর প্রাণের আফ্জলের মাথার দাম একশ" 

মোহর রোঁজগাঁর না করেছি তো আমি বেছুইন বাচ্ছাই নই। 

আয়তো ভাই-_ 
২য়] স্্রী। চল্, চল্-_ 

বিজলী । যাযা। তোদের মত আশুল! বিজ্লী ঢের দেখেছে। 

ওয়া স্ত্রী। চল ভাই, মিছে ঝগড়া-ঝাঁটি ভাল লাগে না। 

৪র্ধা স্ত্রী। বিজ্লীর সঙ্গে ঝগড়ীয় কে পারবে বল্। 

[ লায়লা, বিজ্লী ও সাকী ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

বিজলী । লায়লা। 

লায়লা । কি? 

বিজলী । আঁয় সরাঁব খাই। সাকি সরাঁব দে। 

[ সাকী মদের ভীড় ও দুইটা পানপাত্র আনিয়। দিল ] 

লায়লা । তুই খা, আমি খাব না। 

বিজ্লী। ইস্! খাবনা! আবদার! তোকে থেতেই হবে। নে ধর-_ 

[মদ্য প্রদান__লায়লা অল্প অল্প পান করিতে লাগিল-_বিজ্লী প্রচুর পান করিতে লাগিল 7 

লায়লা । বিজলী? আজ তোঁর কি হয়েছে? 

বিজলী। কি আবার হবে? একটু মদ খেতে ইচ্ছে হয়েছে আর কি? 

নে ধর খা! 

লায়লা । কিছু হয়নি যদি, তাহ'লে অমন ছট্ফট্ কচ্ছিস কেন? 

বিজ্লী। কৈ না, তোর দেখবার তুল। 

লায়লা । “না” বল্লে শুনব কেন ভাই? তোর বুকের ভেতর ঝড় বয়ে 
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যাচ্ছে -চোঁখে তাঁর নিশানা ফুটে উঠেছে, ঠোঁটের হাঁসি শুকিন্ে 

গিয়েছে__ 

বিজ্লী। দূর! দূর! দূর! দেখবি আমি হাঁসব? হাঃ হাঃ হাঃ! 

হাঁঃ হাঃ হাঁঃ হাঃ__হাঃ হাঃ হাঁঃ হাঁঃ হাঃ__( হাসিতে হাসিতে কাদিয়া 

ফেলিল-_তখন ছুই হাঁতে মুখ ঢাকিয়া ফুপাইয়া ফুঁপাইয়া কাদিতে 

লাগিল) 

লায়লা । (সাত্বনার স্বরে) বিজলী! বিজ্লী! (বিজ্লী কাঁদিতে 

লাগিল) 
গাত 

সাঁয়ল| । কেন শশী মেঘে টেকেছে? 

চলিতে গগন পথে পুলকে মনোরথে 

পথমাঝে সেকি রাহ দেখেছে? 

বৈ্লী। সখী । সে আমারে ডেকেছে-__ ডেকেছে, 

মরমে মন্ত্রম দিয়ে শোিতের লেখা লিখেছে, 

নয়নে নয়ন দিয়ে ছবি একেছে। 

লায়লা । নীল গগন হতে স্থদূব ছাযাপথ বাহিযা 

চাদ এসেছে নেমে পিযাসী চকোর মুখ চাহিযা-_ 

(িজ্লী। তাই জেগেছে, প্রাণ জেগেছে, সথী জেগেছে 

উভয়ে। নীরব বীণার তাবে হর লেগেছে_সথী লেগেছে । 

বিজ্গী। কি বলছিস্ তুই ? 
লায়লা । বলছি-সে এসেছে। 

বিজ্লী। এসেছে? কে এসেছে? 

লায়লা । ( বিজলীর মুখের উপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া )_ সে। 

বিজলী । দেখ্ লাল, আমায় নিয়ে খেলাস নে। পষ্ট পষ্ট বপ__নাম 

বল। কে এসেছে? 
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লায়লা । আফজল । 

বিজলী । আফ্জল! 

লায়লা টুপ্। 

বিজলী কোথায় সে? 

লায়লা ফকির সাহেবের আস্তানায় । কাল রাত্রিতে আমি দোর বন্ধ 

করে এইখানে বসে ঝিমুচ্ছিলুম, সে এসে চুপি চুপি আমায় ডাকলে । 
আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে দোর খুলে ভিতরে নিয়ে এলুম। তারপর 

তা”কে এখানে রাখবার সুবিধা হবেনা দেখে, খাইয়ে দাইয়ে ফকির 
সাহেবের আস্তানায় রেখে এসেছি । 

বিজলী । ফকির সাহেবের আস্তানায়! সেখানে তো যেতে পারব না। 

লায়লা । কেন? 

বিজলী । কিজানি কেন তার চোথে চোখে চাইলেই আমার বুকের 
ভিতরটা যেন হিম হয়ে জমে যায়---আবার চোখের আড় হলেই 

নিজের উপর এমন রাগ হয় কিযে করব ভেবে পাইনা । বিজলী 

যদি দুনিয়ায় কাঁউকে ভয় করে, তবে সে ফকির সাহেবকে । আচ্ছ। 

লাঁয়লাঃ এই, ফকির সাঁহেবটা কে জানিস? 

লায়লা। ফকির সাঁহেৰ ফকির সাহেব-_তার বেশী কেউ জানে না। আর 

জানবার দরকাঁরই বা কি? তিনি চিরদিনই ফকির সাহেব। তাঁকে 
এদেশে কে না চেনে? স্বয়ং শেখ মীর হবিব পর্য্যন্ত তীর নাম শুনলে 

দু'হাত তুলে সেলাম করে। তার কাজই তার পরিচয়। 
বিজ্লী। ইস্! কাঁজ তো কত! কাঁর কোথায় ওলাউঠো হয়েছে, 

কে কোথায় ভাগাড়ে পড়ে মচ্ছে_তিনি গিয়ে তাকে আস্তানায় 

তুলে নিয়ে এলেন। কোথায় কার বাপ মা মরা ছেলে রাস্তায় পড়ে 

কাদছে, অঙ্ি তাঁর টনক নড়ল! 
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লায়লা । বিজলী! বিজ্লী 

বিজলী । তিনি যে বড় আঁফজলকে ঠাই দিলেন ? তিনি কি জানেন না_ 

লাঁয়লা। তিনি সবজানেন। তবু তিনি আফ্জলকে বড় ভালবাসেন । 

আর আমার উপর ও তাঁর বথেষ্ট মেহেরবাঁণী--আঁজ পধ্যন্ত আমা 

কোন কথায় তিনি না বলেন নি। 

বিজ্লী। আচ্ছা লায়লা_ 

লাঁয়লা। কি? 

বিজলী । আফজল এসে প্রথমে তোঁকেই খুঁজলে,__কৈ, আমায় তো 
খুজলে না। 

লায়লা । ভয় নেই বিজ্লী, আমি তাঁর কেউ নই-সে তোর, তোরই 

আছে। তোকে না দেখে থাঁকতে পারেনি, তাই সে নিজের প্রাণ 
তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে । তাঁর মাথার জন্য যে একশ” মোহর মূল্য 

নি্দীরিত আছে তাও গ্রাহ্া করেনি । 

বিজ্লী। তাই তো বলি, আজ ভঠাৎ আমার বুকেব্র ভিতর প্রাণটা 
হাঁপিয়ে উঠছে কেন? খাঁচার পাখীর মত ছট্ফটু কর্ছে কেন? 

লায়লা, চল আমরা ন1 হয় সেই থানেই যাই। 
লায়লা । ব্ন্ত হোসনে । আর একটু রাত্রি হোক, গোলমাল সব থেমে 

যাঁক,_-তাঁরপর তা”কে চুপি চুপি এইখানে ডেকে নিয়ে আসব। হয়তো! 
তাঁর আগে সে নিজেই এসে পড়বে। 

বিজ্লী। না না, আমার আর দেরী সইছে না। 

লায়লা । বিজলী! তূই কি দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছিস? লোকটাকে 

কি প্রাণে বাচতে দিবি নে? 

বিজ্লী। তা-_তা- না, তুই যা বলছিস তাই ঠিক। সাঁকী! সরাব দে। 
লায়লা । এখন আর নয়, এর পর খাস। 
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বিজ্লী। না না, তোর কোঁন ভয় নেই, আমি বে-এক্তার হব না! । 

লায়লা । তবে খা। (সাকী মগ প্রদান করিয়া বিজলীর আদেশ প্রতীক্ষায় 

দাঁড়াইয়া রহিল )__আমি যাই, বাইরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে 
আসি, আর দেখে আসি কেউ কোথাও আছে কিন! । 

[ লায়লার প্রস্থান । 

বিজলী । ( মছযপাঁন করিতে করিতে )__কি! দ্রাম চাঁস?-_-এই নে__ 

( বন্ত্রমধ্য হইতে একমুষ্টি টাকা পয়সা রেজগী বাহির করিয়া দিল )__ 

আরও চাস্?--এই নে-_-( আর একমুষ্টি প্রদান করিল ) 

[ লায়লার পুনঃ প্রবেশ ] 

লায়লা । (সাকীর প্রতি )__তুই যা। আজ তোর ছুটী! 

সাকী। এরই মধ্যে? সত্যি? 

লায়লা । সত্যি মিথ্যে গিয়েই দেখ । বাইরে কে তোর জন্তে অপেক্ষা 
কচ্ছে জানিস? 

সাকী। কে? 

লায়লা । গেলেই, দেখতে পাবি। 

[ সাকী তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া প্রস্থান করিল -লায়ল! দ্বার রুদ্ধ করিতে 

গেল-_ক্ষণপরে আফ.জলকে লইয়! পুনরায় প্রবেশ কবিল ] 

আফ.জল। বিজলী! 

বিজলী। আফজল! (পরস্পরের কণঠলগ্র হইল-_ লালা মুখ ফিরাইয়া 
খুটিনাটী করিতে লাগিল )-_-মামায় তুমি এত ভালবাস আফজল, 

যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে আমার কাছে ছুটে এসেছ ! 
আফজল । তুমি কি জাননা? 
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বিজলী। জানি। তবু এতটা ছুঃসাহস ভাল হয়নি। 

আফজল । শোঁন বিজলী, যাতে এরকম দুঃসাহস আর না কর্তে হয়ঃ 

তাই করব বলেই এসেছি । কাজ শেষ করে তোমাকে নিয়ে 

একবারে উধাও হব__-অতি দূরদেশে কোথাও চলে যাব, আঁর ফিরে 

আসব না। 

বিজলী । 7 
কি এমন কাজ আফজল? 

লায়লা । $ 

আফজল । শেখ মীর হবিবের বাঁড়ী লুঠ কর্তে হবে । ব্যাটার অনেক 

টাকা । এর আগে ছু”একবাঁর চেষ্টা করেছিঃ কিন্তু সুবিধা কর্তে 

পারিনি । এবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। বুড়োবয়েসে ছেলে 

হয়েছে বলে পরশু রাত্রিতে তার বাড়ীতে মাইফেল। মদের নেশায় 

সবাই চুর হয়ে গাঁকবে, স্ত্রী পুরুব সবাই আনোদের শোতে গা ঢেলে 

দেবে। সেই আমার উত্তম স্বোগ । তার পর বদি নসীবে থাকে, 

আর তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হবে না। 

লায়লা । তুমি তো ছৃ"বছরের উপর দেশ ছাড়া । এত খবর তুমি পেলে 

কোথায়? 

আঁফ জল । আমায় খবর দিয়েছে হিম্ম২ৎ। কিন্ত ভাবছি-_ 

বিজলা। কি ভাবছ? 

আফজল । ভাবছি আমার তিন জন মাত্র লোক আছে। হিম্মত্, শের, 

আর করিম । আরো জনকত লোক হলে ভাঁল হ'ত। কিন্তু আর 

বেশা লোকের কাছে নিজেকে প্রকাশ কর্তে আমার কেমন ভরসা 

হচ্ছে না । 

বিজলী । না না, আর কাউকে বিশ্বাস করনা । বিপদ ঘটতে পারে। 

টাকা পয়সা ? -- টাকা পয়সা আমাদের দরকার নাই । আমার কাছে 
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কিছু আছে। তাই নিয়ে চল সরে পড়ি । তার পর বিদেশে গিয়ে 

মজুরী করে খ!ব। 
আফজল । দূর পাগলী! তাঁও কি হয়! এতদিন ধরে দরাজ হাতে 

খরচ ক'রে এসে এখন কি আর মজুরী করা চলে? টাঁকা কিছু 

চাইই-_কিন্ত-_ 
লায়লা । আফজল, তুমি দেখছি সে আফ্জল আর নাই। অবস্থার 

পরিবন্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুকের বলও কমে এসেছে । 

আফ জল। কিসে বুঝলে? 

লায়লা । কিসে নয়? আজ তুমিবে তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে মীর হবিবের 

বাড়ী যেতে ভয় পাচ্ছ, ভেবে দেখ দেখি এক সময় তুমি এই তিনজনকে 

নিয়ে কত ভয়ানক ভয়ানক কাজ করেছ, যার জন্য আভ তোমাকে 

পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। 

আফজল । লায়লা, বুকের বল কিছুমাত্র কমেনি। তবে কি জান, 

বিবেচনা শক্তিটা একটু বেড়েছে। এইই যখন আমার শেষ চেষ্টা 

তখন আট ঘাট বেঁধে কাজ করা দরকার, যাতে কোঁন রকমে ফক্কে 

না যায়। মীর হবিবের বাড়ীতে ভয় আর কাউকে নয়-_ভয় শুরু 

ওসমানকে । ব্যাটা জ্যান্ত শয়তাঁন। সামনে পেছনে তার দশটা 

চোখ । ব্যাটা সরাব ছয় না-_এতবড় কমবক্ত! সেরাত্রে সে নিশ্চয় 

দলবল নিয়ে বুড়োর বাঁড়ী চৌকি দেবে। 
বিজ্লী। আমিযদি তাঁকে ভূলিয়ে এনে তোমার মুঠোর মধ্যে ফেলতে 

পারি? 

আফজল । পার বিজলী ?--পার? তাহলে তো আমার কিনে রাখলে? 

কিন্তু বিশ্বাস হয় না। ব্যাটা যে সরাব ছোঁয় না। 

বিজলী। নাছুক। তবু সে রক্তমাংসের মানুষ তো। তুমি একটা! 
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দম্কা হাওয়ার ঝড়ঃ তোমায় বাধতে পেরেছি, আর তাকে ভোলাতে 

পারব না? আচ্ছা এক হাত দেখাব । সে পোষা কুকুরের মত আমার 

পিছু পিছু এসে নিজের হাতে ফাঁসীর দড়ীটা গলায় না পরে তো আমার 
নাম বিজ.লীই নয়। (দ্বারে করাঘাত ) 

লায়লা । শীগ্গির লুকোও । ওই কারা আসছে। 

[ আফজল পুক্কাইত হইল-_পায়ল। দ্বার খুলিয়। দিল 

হিন্মৎ, শের ও করিমের প্রবেশ ] 

হিম্মৎ। কোথায় ?-_( আফজল বাহির হইয়া আসিল ) 

আফজল। এইযে। কিথবর? 

হিম্মৎ। খবর সব ঠিক। সহরে শুনে এলুম, পরশু রাত্রির উৎসবের 

জন্য খুব ভাল একজন নাটওয়ালীর থোজ হচ্ছে কিন্তু মনের মত 

মিলছে না। 

বিজলী । বটে! তাহ'লে আর কথা কি? কালই আমি নাচের বাঁয়ন? 

নিচ্ছি। তারপর দেখব তোমার ওসমান কতবড় শয়তান__সরাব 

ছোয় কি না। কি বল আফজল? দেখো তখন কাঁজের বেলায় যেন 

গায়ে জাল! ধরে না। 

আফজল । পাগল! এতে আমি খুব রাজি। তবে কি জান, তুমি 

আমার সাত রাজার ধন মাণিক--তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে ভরসা 

হয় না। হি'ৎ তোমার সঙ্গে থাঁকবে__কি বল হিম্মৎ? 

হিন্মৎ। তুমি বাঁ বল। 
শের। আর কিছু হুকুম আছে? 

আফজল। নাহুকুম আর কিছুনাই। তবে লোক আর চাই না। 

বিজলী যথন একাজে হাত দিচ্ছেঃ তখন ওসমান সম্বন্ধে বেশী ভাববার 
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আর দরকার নাই। তোমরা তিনজন থাকলেই হবে। কি বল 

লায়লা? 

লয়লা। নিশ্য়। তাতে আর সন্দেহ কি? 

হিন্ৎ। বেশ, তা হলে মামরা এখন যাই, কাল আবার দেখা করব। 
করিম। বিবিসাঁহেব, আমাদের একভাড় মদ দাও। 

[ লয়ল! মদ্য প্রদান করিল-__বিজ-লী দ্বার খুলিয়। দিল হিম্মৎ শের ও 

করিমের প্রস্থান | বিজলী জ্যোতঙ্নান্নাতঃ বহিঃপ্রকৃতিব দিকে 

কয়েক মুহুর্থ দৃষ্টি করিয়া দ্বাররদ্ধ করিয়া আসিল ] 

বিজলী । বাইরে চমৎকার জ্যোত্সা উঠেছে । আফজল, আঁমার ইচ্ছা 

হচ্ছে ওই জ্যোত্নালোকে খোলা হাওয়ায় তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ 
বেড়িয়ে আসি। 

'আফজল। আমারও তাই ইচ্ছা। তা চল না। এতরাঁত্রে আর কেই বা 

বাইরে আছে? একটু নিরিবিলি রাস্তা দেখে গেলেই চলবে। 

বিজলী । দীড়াও, আমি আগে দেখে আদি কেউ কোথাও আছে 

কিনা। 
[ বিজণীর প্রস্থান । 

লায়লা। আফজল ! 
আফজল । কিলায়লা? 

[ লায়লা কোন কথা কহিল ন! --কয়েক মূহুর্ত আফ.জলের চোখে চোখে তাকাহয়৷ 

রহিল--পরে শির নত করিয়া দক্ষিণ পদের বুদ্ধানুষ্ঠ দিয়! ভূমির উপর 

কাল্পনিক লতাপাত। অঙ্কিত করিতে লাগিল_বিজলীর প্রবেশ ] 

বিজলী। না কেউ কোথাও নাই। তুমি এসো। লায়লা, দুমিয়ে 

পড়িস নেযেন। আমাদের বেশী দেরী হবে না। 
লায়লা । না, আমি জেগেই থাকব । তোমরা এসে । 

[ আফজল ও বিজলীর প্রস্থান। 
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যাও।-_তুমি বিজ লীর__বিজ.লী তোঁমার__মাঝখানে আমি কে? 

কেউ নই। প্রেমের স্বর্গ তোমাদের হোক, আমার শুধু থাক চিন্তা । 

লায়লা । গীত 

আমার জীবন নদীর ওপারে এসে দাডায়ে। দাড়াযেো বধু হে! 

আমি তরাীটা বাহিয়া আমিব, তুমি চরণখানি বাডায়ো হে! 

দিনের আলোটী নিভে যাবে, আধার আসিবে ঘিরে 

তুমি নয়নের কোনে সোহাশের দীপ জ্বালিয়া এস হে ফিরে 

আমি আপন হারায়ে দিশে হারা, তুমি এতটুকু হাবায়ে| 

হাবায়ো বধু হে! 

[ লায়লা গানের শেষ চরণটা গহিতেছে এমন সময় পশ্চাতে ফকির সাহেবের 

প্রবেশ__ ফকির সাহেব গান শেব না হওয়া পর্যন্ত চুপ করিয়। দরাড়াইয়া 

রহিল-_গান শেষ হইলে সান্তবনাব ভাবে হস্তদ্বাব! লায়লার ললাট ও গঞ্ড 

মার্জনা কবিয়৷ কেশের ভিতব অঙ্গুলি চালনা কবিতে লাগিল ] 

ফকির। ছুঃখ কিসের মা ? খোদা মেহেরবান। তিনি কাউকে ভুলে থাকেন 

না। সময় হলে যাঁর যা প্রাপা তিনি নিজে সেধে দেন, চাইতে হয় না। 

এই আফ জলও একদিন তোর কদব বুঝবে__কিন্তু আজ নয়। আজ 

তাঁর ভিতরকার মানুষটা ঘুমিয়ে আছে, জেগে আছে শুধু শয়তান। 

যেদ্দিন শয়তান দূরে সরে যাবে, মানুষটা জেগে উঠবে_ সেদিন সে 
তোকে খুজবে: 

। লয়ল] নত হইয়া! ফকির সাহেবের আংরাখার প্রান্ত চুম্বন করিল ] 

জপ পাপ শক 



ভত্ভীম হুশ্্য 

রাজপথ 

[ সাকী ও হিম্মতের প্রবেশ ] 

সাকী। হু' হই-_আমি ধাব__ 

হিম্মৎ। কোথায় যাবি? 

সাকী। আমি ধাব-__ 
হিম্মৎ। আ মলে! যা কোথায় যাবি বলনা ? 

সাকী। নাচ দেখতে । 

হিম্মৎ। নাঁচ! কোথায় নাচ হচ্ছে? 

সাকী। আজরাত্রে-বিজ.লীর নাচ দেখতে-_আমি বাব 

হিন্মৎ। ওরে পাগলী তাও কি হয়! 
সাকী। কেন হয় না? নিজের বেলা সব হয় আর আঁমাঁর বেল! কিচ্ছুটী 

হয় না। ত হবে নাঃ আমি পষ্ট বলে দিচ্ছি। তুমি যেমদ খেয়ে 

নাচওয়ালীদের সঙ্গে ইয়াকি দিয়ে বেড়াবে, আর আমি বসে বসে 

আসমানের তার! গুণব,__তা। কোনমতেই হবে না । আমি যাব__ 

হিম্মৎ। ওরে না না, তা হবেনা । আমিকি আর নাচ দেখতে যাঁব? 

আমি যাব কাজে; সেখানে তুই কোথায় বাঁবি? আর আমিই বা 
কি বলে তোকে নিয়ে যাৰ? 

সাকী। অত বার সতের আমি বুঝি না,__আমায় মোদ্দা নিয়ে যেতেই 
হবে_-নইলে আমি সব মতলব ফাস্ ক'রে দেব__হা'। 

হিন্মৎ। দেখ ভাল হবে না কিন্ত-_ 
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সাঁকী। তা হ'লে আমায় নিয়ে যাঁবে না? 

হিন্মৎ। না, কিছুতেই না। 
সাকী। নিয়ে যাবে নাতো? 

হিন্দৎ। ককক্ষনো না। 

সাঁকী। বেশ তবেযাঁও, আমিও চল্লুম | ( গমনোগ্যোগ ) 

হিন্মৎ। আহ রাঁগ করলি ভাই? 

[ হাত ধাঁরতে গেল-__সাকী মান তরে সরিয়া দীড়াইল ] 

গাত 

সাকী। মেরি বাইয়! ছোড়ি দেরে, হারে হারে বেইমান ! 

তু চলি ঘা রে, তু চলি যা রে,_মুঝে নাকর্ না হক্ পরেশান। 

হিম্মৎ। আবে চলো! বাজাব প্যারি কাহে বেজাব? 

মেরি জান! মেরি জান! 

সাকী। বাইয়। ছোড়ি দে রে, হারে হারে নাদান ! 
সং সৎ 

[ নৃত্য এবং মান অভিমানের মধ্যদিয়া উভয়ের ভাব হইল ] 
সাঁকী। মেরি জুতি বাঢাষ দে; সুরম! প্রা! দে, 

গুলাব কি পাস্থা ডোলা দে রে! 

জের। সরাব পিলাদে, দিল বাহলায় দে, 

জেবর দিল দে রে! 

হিন্মৎ। আবো৷ চলে! বাজার প্যারী কাহে বেজার? 

সাকী। আচ্ছা চলে বাজার-- 

উভয়ে। মোব্ জান! হারে মের জান! 

[ গীতান্তে প্রস্থানোগ্যোগ-_ হিন্মৎ্ যাইতে যাইতে নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া থমকিয়া 

দাড়াইল__সাকীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি দেখাইল__-পরে উভয়ে 

প্রচ্ছন্ন হইল-__ওসমান ও ওমরের প্রবেশ ] 

ওসমান। আমি খবর পেয়েছি ওমর, আফ্জল ফিরে এসেছে । এই 
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সহরের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তুমি যে করেই হোক, 
আজ রাত্রের মধ্যে তাকে ধর্তে চাও । 

ওমর। সে কোঁথায় আছে, কিছু খবর পেয়েছেন? 

ওসমান। না, সেটা তোমায় খুজে নিতে হবে। আমার বোধ হয় একবার 
বেছুইন পল্লীটা খুঁজে দেখতে পার। আমি শুনেছি, বিজলী নামে 

একটা ছু'ড়ীর সঙ্গে তার খুব ভাঁব। বিজলীকে পেলেই তার খবর 
পাবে। 

ওমর। যো হুকুম । 'আজরাজে দরকার হ'লে জনাবকে কোথায় পাব? 

ওসমান। সেখ মীর হবিবের বাঁডীতে। আজ সেখানে উৎসব আছে 

জানতো! ? আমার সেখানে নিমন্ত্রণ আছে । আর জন কত লোকও 

সেখানে পাহারায় রাখতে হবে । আমি তা হলে চন্লুম। তোমাকে 

য৷ ব্লুম তাই কর। 

ওমর। যেআজ্ঞে। সেলাম। 

ওসমান । সেলাম 

[ গ্রস্থান। 

হিম্মৎ ও সাকী পা টিপিয়া টিপিয়। প্রস্থান করিল ] 

ওমর। আঁক্জলকে ধর্তে পাঁলে নগদ একশ* মোহর পুরস্কার । লো হয় 

বটে, কিন্ত প্রাণের ভয়। কিন্তু তাঁই বলে খোঁজট! নিতে দোষ কি? 

যাই একবার বেছুইন পাড়ার দিকে, দেখি এই বিজলী ছুঁড়ীটাকে যদি 

খুঁজে পাই। ওই না একটা বেছুইনের মেয়ে এই দিকে আস্ছে ? 

দেখি ওর কাছে কিছু খবর পাঁওয়া যাঁয় কিনা । 

[ একঝুড়ি ডিম লইয়া সাঁকীর পুনঃ প্রবেশ ] 

সাকী। আগ! চাই আগা! তাজ! মুর্গীকা আগ! ! 
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সাকী। গীত 

এ সো গো কে নেবে গে! আমার তাজ আওা-_ 

ত৷ দিলে হবে ছানা গণ্ড গণ্ডা গণ্ডা । 

ওমর। ও আগ্ডাওয়ালী-_ 

সাকী। গীত 

এ মাল নয়কো৷ পচা নয়কো বাসি, 

খেলে মুখে ফুটবে হাসি-- 

সুখের লহর বইবে উজান 

হবে প্রাণ ঠাণ্ডা ॥ 

ওমর। আহা হাঃ! আগ্াওয়ালী ! চমৎকার তোমার আগা । 

সাকী। নেবেন? নেবেন? নিন্না। 

ওমর। আরো চমৎকার তুমি নিজে । 

সাকী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস )__আর মিঞা সাহেব, গরীব ছুঃখী মাল্গুষ। 

আগা বেচে খাই,_-চমকার হয়েই বা লাভ কি? 

ওমর। লাভ কর্তে জান্লেই লাভ হয়। 

সাকী। কিছু না, মিঞা পাহেব কিছু না। আজ কাল লোক ঘর ঘর 

মুরগী গুষছে, আগা আর কেউ কেনে না । 

ওমর। ও সব আগা ফাণ্ড বেচে কিছু হবে না, অন্ত রাস্তা ধর্তে হবে। 

সাঁকী। বলুন তোঃ বলুন তো মিঞ্াসাহেব-কি রাস্তা? আমি ওই 

খানটায়ই কেমন একটু খাম্তি যাই। রাস্তাঘাট বড় একটা ঠাহর 

পাই না। 
ওমর। দেখ ভাই আগ্ডাওয়ালী, তোমায় দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে 

গেছি। তাই-_ 
র্ 

/-] 
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সাকী। আহা! এমন ভাগ্য কি আমার হবে! 
ওমর। তাই তোমার একটু উপকার আঁমি করব। 

সাকী! তা হলে তো আপনার কেনা হয়ে থাকি। 
ওমর। তুমি যদি একট! খবর আমাকে দিতে পার, তাহলে তোমাকে 

থোক থাক্ কিছু পাইয়ে দিতে পারি। 
সাকী। একটা খবর! ব্যস্! আর কিছু না? কি খবর আপনার 

চাঁই বলুন তো। 
ওমর। এই এমন বিশেষ কিছু না_-এই তোমাদের পাড়ায় বিজলী বলে 

একটা ছু ড়ী কোথায় থাকে-_ 

সাকী। জানি না। চাই আগ্া-_চাই আগা আও চাই ! 
[ প্রস্থানোছ্যোগ । 

ওমর। কিগো চলে যে! 

সাকী। যাঁবনা তো কি করব বলুন? আপনার চাই বিজ লীকে-_ 
আমায় নিয়ে একটু খেলাচ্ছেন বইতো নয়। চাই আগা !__-( যাইতে 

যাইতে )_ দেখুন, আপনার উপর আমার একটু মন পড়েছে, 
তাই-_তাই বলি, নইলে আমার এমন কিছু গরজ ছিল না-বলি কি 

_বিজলীর সঙ্গে আঁস্নাই কর্তে যাবার আগে আপনার লোক যে 
যেখানে আছে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আসবেন । ফিরে গিয়ে 

তাদের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে। 

ওমর। (স্বগত +-_-তা হলে বিজলীর সম্বন্ধে খবর ঠিক। (প্রকাশ্টে)_ 
ওগো! না গো না। বিজলীকে আমার সে জন্ত দরকার নয়, অন্ত 

দরকার আছে। 

সাকী। আহা! তাআরজানিনা। আমি কচি খুকী কিনা_-এই 

সবে ঘুম থেকে জেগে ছুনিয়৷ দেখছি__কিছু তে! আর বুঝি না। তা 
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বেশ তোঃ যান না বিজলীর খোঁজেই-_-আমায় খামক। পথের মাঝ 
থানে আট্ুকাচ্ছেন কেন ?__চাই-_-আঁওা_আ-_-আঃ__ 

ওমর। আহাহা! রাগ কর কেন? শোনই না। 
সাঁকী। এর উপর আবার কি শুনব? (রোদন )-__আমি অবলা, 

সরলা, অনাখিনী বলে আপনি আমাকে এই রকম করে অপমান 

কর্লেন !__আশা দিয়ে নিরাশ কর্লেন। 

ওমর। আহাহা! কেদে না, কেঁদো না। তোমার চোখে জল দেখে 

আমার প্রাণটা খাঁবি খাচ্ছে । শোন বিজলীকে আমার একটা কাজের 
জন্য দরকার। 

সাকী। হুাঁকাজ! কিকাঁজশুনি? 
ওমর। তোমায় বলব? তুমি আবার কা”কেও বলে দেবে না তো? 

সাকী। বলেই দেখুন। 
ওমর। তা-_তা--তোমার সঙ্গে যখন আমার ভাব, তখন তুমি বলবে 

না। এই--আমাঁর দরকার__আফজলের খোঁজ নেওয়া । 

সাকী। আ্যাবলেন কি! (রোদন )--ও মাগো! তৃমি কোথায় আছ 

গো! শীগ্গির এসো গে! ! আমি পেয়ে হাঁরালুম গো! 
ওমর। টুপ টুপ-_-এখ্নি গোল হবে, লোক জন এসে পড়বে । চুপ 
সাঁকী। ও মাগো! 

ওমর। আচ্ছা খামথা খামখা ডাক ছেড়ে কাদতে সুরু কর্লে কেন? 

সাঁকী। কীদব না? আপনাকে সবে মাত্র পেয়েছিলুম, এখন বেড়ে 

পুঁছে ঘরে তুলিনি-_-এরই মধ্যে কিনা হায়! হায়! সর্বনাশ হল! 

ও মাগো! (স্বগত )-_এত চেচাচ্ছি-_মুখ পোঁড়াঁরা শুন্তে পাচ্ছে না! 

মরেছে না কি ?-_ও মাগে।! 

ওমর। আঃ চুপ কর না। কি সর্বনাশট ভুল শুনি। 
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সাকী। সর্বনাশের আর বাকী কি? যার নাম শুনলে লোকে প্রাণ 

ভয়ে পালায়, আপনি চলেছেন তাঁকে খুজতে ! হায় হায়। আপনার 

এমন চেহারা--এমন জলুস! ওঃ হোঁঃ হোঁঃ-_নসীব! নসীব! 

আমার নসীবে আছে আগুা-_তা খগ্ডাবে কে? চাই আগা 

আগত চাই ।-__ 

ওমর। ওরে নারে পাগলী, না। তোর কোন ভয় নাই। তার সাধ্য 

কি আমার কোন অনিষ্ট করে? আমি কে জানিস? এই সহরের 
ছোট কোৌতোয়াল। আমি কি তাকে গ্রাহ করি? একবার দেখতে 

পেলে হয়,-_পিছমৌড়া করে বেঁধে চাবুক মার্তে মার্তে গারদে নিয়ে 

গিয়ে টোকাব। 

সাঁকী। বটে! বটে! বটে! এমন! তা আগে বলতে হয়। তা 

হলে তো আমার এই কান্নাগুলো মাঠে মারা যেত না। তা 

বিজ্লীকে কি দরকার, আমিই তো জানি সে কোথায় আছে। 

ওমর। জান? ব্যস্-তবে আর কি! মার দিয়া কেল্লা! আর 

তোমার কোন ভাবনা নাই । তুমি এখন থেকেই আমার হু'লে। 

বল তো সে কমবন্ত, কোথায় আছে। 
[ আফজল, হিম্মৎ, শের ও করমের প্রবেশ ] 

আফ্জল। সে কমবক্ত. এই তোমার সন্মুথে । 

ওমর। আয! তুমি! আমি- আমি তো--কিছু--বলি নি--আমি 

একটু পরিহাস কচ্ছিলুম-_( হাসিবার চেষ্টা) 

[ আফ.জলের ইঙ্গিতে হিম্মৎ ও সঙ্গীগণ ওমরকে মুখ বীধিয়! 
লইয়া চলিয়। গেল - আফ জলের প্রস্থান ] 

সাকী। চাই আণ্ড-_আ-_আ-_আ;ঃ-_ 
[ প্রস্থান 
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মীর হবিবের প্রাসাদ 

প্রমোদশালা 

মীর হবিব, নিমন্ত্রিতগণ, পরিচারিকাগণ, নর্তকীগণ ইত্যাদি | 

 নর্তকীগণ 1 গীত । 

কর পান, কর পান, হময়া কর পান 

হাস গ্রখে ভাস, করে! না মু'খ।নি ম্লান । 

জোছনাব ছোযাবে খুলে দাও তরণী, 

হের পূলক-পূৰিতা৷ ধরণী__ 

আজি প্রাণে মিশায়ে দাও প্রাণ, 

বত দুঃখ হোক অবসান । 

কতিপয় । বাহবা! বাহবা! ক্যা উম্দা! ক্যা উম্দা' 

[ ওসমান ও কতিপয় নিমন্ত্রিতেব প্রবেশ ] 

মীর হবিব। আনুন, আসতে আজ্ঞা হোঁক,_-আমার পরম সৌভাগ্য, 

আমার পরম সৌভাগ্য ৷ (পরিচীরিকাকে ইঙ্গিত করিল__পরিচারিকা 

মছ্য পরিবেশন করিল-_-ওসমান ভিন্ন সকলে মগ্যপান করিল) 

( নত্কীগণের প্রতি) তোমরা সব ণাচ গাও, সকলকে আনন্দ 

দান কর। 

নত্তকীগণ ।__ গীত। 

হামে ন৷ জগাবো, নিদিয়। ন। ছুটাবে। রে! মের প্যারে! 

প্রেমক! সরাব হামে না পিলাবো__ না৷ জ্বলাবে! না জ্বলাবো রে! মেবে প্যারে ! 

দিল্কা চমনমে গুলাবৌ৷ কি কলিয় | খিল যব যায়েগিরে-_ 
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ম্যঞ্ মাঝে তুঝে বোলো! ল্যুঙ্গি-_ 

লালী বাহার খুস্বো তামাম শহদ্ কি জাম তুঝে পিলাউঙ্গি ।__ 

যব আ"না, দিল বাহ্ লানা,__ 

আভি ছাতি সে ছাতি না মিলাবে রে! (মেরে প্যারে) 

সকলে । চমত্কার! চমত্কার! 

ওসমান। আজ আমর! সকলে এই কামনা করি যে জনাবের নবজাত 

পুক্র দীর্ঘজীবি হয়ে গৌরব অজ্জন করুক, সকলের আনন্দ বদ্ধন 

করুক, ছুর্জনকে শাসন করুক, স্ুজনকে পালন করুক । 

সকলে। সাধু! সাধু! 

১ম নিমন্ত্রিি। আজ আমর! জনাবের এই উৎসবে যোগদান করে পরম 

আনন্দ লাভ করলেম। এই উৎসবের কথা আমাদের বহুদিন স্মরণ 

থাকবে। 

২য় নিমন্ত্রিি। নিশ্চয় ! নিশ্চয়! তবে হ্যা-আমরা আর একটু 

আনন্দের প্রতীক্ষায় রয়েছি । 

মীর হবিব। কি? কি? আদেশ করুন। 
২য় নিমন্ত্রি। আজ্ঞে এমন বিশেষ কিছু নাঁ। তবে কিনা, শুনলুম 

আপনি নাকি বহু অর্থ ব্যয়ে খাইবার সহরের এক প্রধান! নর্তকীকে 

এই উৎসবের জন্য নিয়োজিত করেছেন। তাকে দেখবার জন্য, তার 

নৃত্যুগীত উপভোগ করবার জন্য আমরা সকলেই উদ্গ্রীব হয়ে আছি। 
মীর হবিব। নিশ্য়। নিশ্চয়! তার আর সন্দেহে কি! আপনাদের 

আনন্দ দেবার জন্যই তো! সে হাজির আছে । তবে হ্যা, তাকে আর 

কষ্ট করে খাইবার সহর থেকে আন্তে হয়নি, এইখানেই একটু স্থযোগে 
তাকে পাওয়া গিয়েছিল_-( নিকটস্থ পরিচারিচারিকাঁর প্রতি )-- 

তাকে আসতে বল। 
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[ পরিচারিকার প্রস্থান--বিজ.লীর প্রবেশ--বিজ.লী অভিবাদন 

পূর্ববক নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। ] 

বিজ্লী। গীত 

পিয়। মেরে মোহনীয়ারে ! যাদুভরে তেরে নয়ন। ! 

লুঠ, লিয়া৷ মেরে জীবন যৌবন, ( অব ) নাহি মিলত মুঝে চয়ন! । 

বুল্ বুল্ য্যয়সি চমন্মে ম্যাঞখি দরিয়। পার 

মিঠা খাব সে মিঠী বোলী বে।লতিথি, দেখ রহিখি রঙ্গ বাহার-_ 

তুনে তীর কেও মার! !-_ রে! বিছা দিয়া কফন্ শয়ন 

পিয়। মেরে মোহ্নীয়া রে! (অব) ক্যয়লে মিলে বুঝে চ্যয়না ! 

ওসমান। মরি! মরি! কি ন্ুন্দর! 

মীর হবিব। একি আশ্চর্য্য ওসমান, তোমার মুখে নর্তকীর তারিফ, ! 

বিজলী। এরই নাম ওসমান ! মরি মরি! কি সুন্দর! কিমধুর 

কস্বর! 

১ম নিমন্ত্রিত। ভাল জিনিসের তারিফ..কর্তে সবাই বাধ্য । এরূপ সঙ্গীত 

আমর! কথনো! শুনিনি । 

২য় নিমন্ত্রিত। সত্যই এ অপূর্ব ! যেমন রূপ তেমনি গুণ ! 

[ জনেক পরিচারকের প্রবেশ পর্িচারক মীর*হবিবকে জনান্তিকে 

কিছু বলিয়! প্রস্থান করিল ] 

মীর হবিব। আপনার! সকলে দয়! করে একবার ভোজন কক্ষে চলুন। 

আহারান্তে পুনরায় নৃত্যগীত আরম্ভ হবে, আপনাদের যতক্ষণ অভিরুচি 

আমোদ প্রমোদ চলবে। 

সকলে । যে আজ্ঞে চলুন চলুন-__ 

[ ওসমান ও বিজ.লী ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 
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বিজলী। সবাই গেল_তুমি যে গেলে না? ওকি, আমার মুখপানে 
অমন করে চেয়ে আছ যে? 

ওসমান । (চমক ভাঙ্গিয়া )-_না- হ্যা তা- তুমি কি বলছ? 
বিজলী । বল্ছি, সবাই গেল, তুমি গেলে না? 
ওসমান। তাই তো! সবাই কোথায় গেল? 

বিজলী । কেন, ভোঁজন-কক্ষে । 

ওসমান। সবাই গেছে? তা যাক, আমি যাঁব না? 

বিজলী । কেন? 

ওসমান। তুমি যাবে? 

বিজলী । না। 

ওমসান। তবে আমিও যাব না। 

বিজলী। সেকি! কেনযাঁবেনা? 
ওসমান । যাব না_যেহেতু-_-যেহেতু-_ 

[ পরিচারকবেশে হিম্মতের প্রবেশ ] 

হিম্মৎ। ( জনান্তিকে )-_এই স্থযোগ 1 

বিজ্লী। (চমকিত হইয়া )__আচ্ছা, তুমি যাঁও।_কি বল্ছিলে-_. 

যেহেতু-_ 
[ হিম্মতের প্রস্থান । 

ওসমান । যেহেতু-যেহেতু--তুমি__ 

বিজলী । আমি কি? 
ওসমান । তুমি-_তুমি-_না কিছু না। 

বিজলী । কেন বলবে না? বলনা। 

ওসমান। আঁমি যে বলতে পাচ্ছি না। আমার কথা আটকে যাচ্ছে। 

(স্বগত )--এ কি আশ্চর্য । আমার বুক কীপছে কেন? কথা 
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জড়িয়ে যাচ্ছে-__মাথার ভিতর মনে হচ্ছে যেন সব চিস্তাগুলি একসঙ্গে 

তাল গোল পাকিয়ে গেছে । আমি কে? আমি ওসমান নই__ 
এই সহরের কোতোয়াল-_যে কতবার কত নরঘাতক দস্থ্যর সম্মুথে 
একাকী দ্ীডিয়েছে, কখনো বাঁর কেশাগ্র বিকম্পিত হয়নি__যাঁর নামে 
দস্যু তস্কর ভয়ে পলায়ন করে? মাঁজ আমার একি অবস্থা! এক 

সামান্ত। নর্তকীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি আত্মবিস্ৃত হচ্ছি! এ নারী 

কি যাদু জানে ?-_ 

[ বিজ লীর দিকে দৃষ্টি পড়িল__বিজ.লী এতক্ষণ একদৃষ্টে ওসমানের 

দিকে তাকাইয়াছিল -শির নত করিল। ] 

তুমি এতক্ষণ একটুষ্টে আমার মুখ পাঁনে চেয়ে কি দেখছিলে? শির 

নত কলে কেন ?-_-বল, বল-_কি দেখ্ছিলে? 

বিজলী । কি জানি। বোধ হয়- একটু আগে তুমি আমার মুখপানে 

চেয়ে যা দেখ ছিলে-_তাই । (শ্বগত)--বিজলী ' সাবধান ! বেছুইন 

তুই, ব্যান্প্রকৃতি আঁফ জলের বাঁঘিনী তুই-_-আপন কাঁজ বিস্বৃত 
হোস নে-_ ঝড়ের মুখে বালুকণার মত আপনাকে হারিয়ে ফেলিস নে। 

(প্রকাশ্যে )_ স্থ্যা, তুমি আমাঁকে কি বল্তে বাচ্ছিলে ? 

ওসমান। কৈ না, আমাব মনে গড়ছে না তো। 

বিজলী । স্থ্যা, কি যেন বলতে বাঁচ্ছিলে। বল্পে, তুমি-_তুমি_ তারপর 

আর কিছু বলে না। 

ওসমাঁন। হ্থ্যা মনে পড়েছে । তুমি__বড় স্থন্দর। 

বিজলী। (স্বগত )__-তোমাঁর চেয়ে নয়। (প্রকাশ্তে )--আর আমার 

নৃত্যগাত ? 

ওসমান। আমি কিছু দেখিনি, কিছু শুনিনি, আমি শুধু তোমায় 

দেখছিলেম । 
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বিজ্লী। (ম্বগত )_ প্রেম বটে। প্রাণ দিতে হয়ঃ তে! এমন লোকের 

হাতেই তুলে দিতে হয়। 
ওসমান। না, যত দেখছি নেশ! ততই বেড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে চলে 

যাই,_-এ নিশ্চয় যাঁছু জানে। (প্রস্থানোগ্যোগ ) 
বিজলী। চলেযাঁও কেন? আমায় একল! ফেলে কোথা যাও? 
ওসমান। এ ঘরটা বড্ড গরম বোধ হচ্ছে। আমার মাথা ঘুঙ্ছে_ বাইরের 

খোঁলা হাওয়ায় না গেলে আমি সুস্থ হতে পারব না । 

বিজলী । না না, তোমায় কোথাও যেতে হবে না। তুমি বোস, আমি 

তোমায় হাঁওয়৷ কচ্ছি। তা হলেই তুমি সুস্থ হবে। 
[ পুষ্প ব্যজনী তুলিয়া লইল ] 

ওসমান। না না আমি যাঁই। 

বিজলী। না, তুমি যেতে পাবে না। 

ওসমান । যেতে পাব না ! 

চিজ লী। না, যাও দেখি কেমন করে যাবে? (হস্তধারণ ) 

ওসমান। এ কি বিহ্বলত1 ! একি মাদকতা! এর করম্পর্শে আমাকে 

মাতাল করে দিয়েছে । শুনেছি ফুলের গন্ধে ভ্রমর মাতাল হয়, 

একি তাই? 
বিজলী। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! এর করম্পর্শে বিদ্যুৎ আছে-_-আমায় 

বজ্রাহত করেছে, শিরাম্ম শিরায় আগুন জালিয়ে দিয়েছে, আমার 

ক্গুপ্রাণ ক্ষুধিত তৃষিত হয়ে জেগে উঠেছে । আফজল ! আফজল! 

পালুম না--আর আমার শক্তি নাই। পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে 

পড়েছে-_-আর তার ফেরবার শক্তি নাই । 
[ হিম্মতের পুন: প্রবেশ ] 

হিন্মৎ। এই যে কাঁজ অনেকট। এগিয়ে এনেছে । কিন্তু আর তো দেরী 
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করা চলে না। ( একপদ অগ্রসর হইয়! )-_না, এখন বাধা দেওয়া 

হবে না। আর একটু দেখি-_(গ্রচ্ছন্নভাঁবে অবস্থান ) 

[বিজলী ও ওসমান পরম্পরেত্র অতি নিকটে দ্রাড়াইয়। আছে-_পরম্পরের বক্ষ ও ওঠ 

প্রায় ম্পশ করে-_ পরস্পরের উষ্ণ নিঃশ্বাস পরস্পরের 

গণ্ডে আসিয়া লাগিতেছে ] 

হিম্মৎ। একি প্রেমের অভিনয়? ন! সত্যই প্রেম? অভিনয় যদি হয় 

বড় চমৎকার অভিনয় কিন্ত! এ অভিনয় যে শীঘ্র শেষ হবে এমন তো 

বোধ হচ্ছে না। এদিকে রাত্রিও শেষ হয়ে আস্ছে। আর তো 

দেরী করা কোনমতেই চলে না। নাঃ__আমি বাই-__-আফজলকে 

খবর দি'গে-_তাঁরপর সে যা জানে করুক । 
[ প্রস্থান। 

ওস। না; আমি যাই। 

বিজলী । তুমি যাবেে_আর আমি? 

ওস। তুমি? পারবে কি? 

বিজলী। কি? 

ওস। কেমন করে বলব ?_- 

বিজলী। কেন বলবে না? বল-__ 

ওস। আমার ঘরে চল। 

বিজলী । কেমন করে যাব? 

ওস। কেন? 

বিজলী। আমি যে নর্তকী। আমার অতীত আছে তিক্তবিষাক্ত 

গুতিগন্ধময়_-বর্তমান আছে আশাহীন প্রাণহীন জালাময়-আর 
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ভবিষ্যত আছে অমানিশীর গভীর জমাট অন্ধকার |-_তার অন্তরালে 

কি আছে কেমন করে জানব? 

ওস। নানা প্রিয়ে, তানয়। অতীত সে অতীত-_-তাকে মুছে ফেলে 

দাও। তাকে বাচিয়ে রাখবার কোন প্রয়োজন নাই। বর্তমান 

স্বন্দর রমণীয় শ্যামল শ্গিপ্ধ নির্বরসেবিত উপবন--আর ভবিস্তৎ 

স্বর্গের সোপান। 

বিজলী । তাই বলে তুমি জানতে চাও না, আমি কে বাকি? 

ওস। কোন প্রয়োজন নাই। এসো আমার আঁধার ঘর আলো করবে 

চল। 

বিজলী। সেখানে আর কে আছে? 

ওস। কেউ নাই। শৃন্য- শূন্-_তুমি গিয়ে পরিপূর্ণ কর্বে। 
বিজলী। তোমার রক্ষিতা রূপে? 

ওস। না, আমার ধর্মপত্রী রূপে। 

বিজলী । না? না আমি তোমার বীদী-_-একটী মুখের কথার বাঁদী। চল, 
কোথায় নিয়ে যাঁবে। 

ওস। আমি যাই,*শেখ সাহেবকে বলে আসি । আজ এইখানেই বিবাহ 

হবে। তুমি একটু একল! থাক--আমার দেরী হবে না। 
[ প্রস্থান। 

[ হিন্মতের পুনঃ প্রবেশ ] 

হিন্মৎ। বিজ্লী !-_ 

বিজলী । কে? হিম্মৎ!--শোন_-বিজলী মরেছে__তুমি আফজলকে 

গিয়ে বল, আজ আমার বিবাহ । সেষেন কোন বাঁধা উৎপাদন ন! 

করে। এখানকার সম্বন্ধে তার আজকের অভিপ্রায় যেন পরিত্যাগ 

করে। 
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হিম্মৎ। তুমি কি বলছ? 
বিজলী। আমিঠিকই বলছি তোমায় ঘা বলছি তাই কর 

হিন্ৎ। আচ্ছা। 

[ প্রস্থান। 

[ মীর হবিব, ওসমান--পশ্চাতে গোলমাল করিতে করিতে নিমস্ত্রিতগণ, 

নর্তকীগণ, পরিচারক পরিচারিকাগণ প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ ] 

ওস। জনাব, আমি এই নর্তকীকে বিবাহ করব। আপনি অনুমতি দিন । 

মীর হবিব। সেকি ওসমান! 

ওস। জনাব, জানেন তো আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিনা। আমি 

অঙ্গীকার করেছি একে বিবাহ করব। 

মীর হবিব। ওসমান, তুমি আমার পুত্রস্থানীয়। তুমি ছেলেমানুষ নও) 

নিজের ভাঁলমন্দ বোঝ । তুমি যে এতদিন পরে তোমার চিরকুমার ব্রত 
ভঙ্গ করে বিবাহ কর্তে প্রস্তত হয়েছ, এতেই আমার পরম আনন্দ 

হচ্ছে। তুমি কাকে বিবাহ কচ্ছ__কেন বিবাহ কচ্ছ__সে বিচার তুমি 
করবে। আঁধীর্বাদ করি, সুখী হও দু'জনে মিলে ছুনিয়ার বেহেস্ত, 

তৈরি কর। ওরে__কে আছিস- মোল্লা ভাক-__মোল্লা ডাক। ওরে 

তোর! আনন্দ কর, নাঁচ, গা-স্যৃত্তির তুফান তুলে দে-_আজ ওসমানের 

চিরকুমার ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। 

১ম নিমন্ত্রিত। তাহলে ওসমান মিঞা, নারীর প্রতি আর তোমার 

অশ্রদ্ধ৷ নাই? 
২য় নিমন্ত্রিত। বৃক্ষের পরিচয় ফলে, আর মনের পরিচয় কার্যে । 

মীর হবিব। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। সকলে আনন্দ কর। 
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[ জনৈক পরিচারক একটা সিন্দুক লইয়। প্রবেশ করিল ] 

পরিচারক। জনাব, একটা মুটে এই সিন্দুকটা দিয়ে গেল। বলে 
গেল__আপনার বিবাহে আপনার কোন বন্ধুর গ্রীতি-উপহার। 

ওস। কেবন্ধু? কোন নাম বলে না? 

পরিচারক। না জনাব। 

ওস। সিন্দুক খোল, দেখা বাক কি আছে । 

[ পরিচারক সিন্দুক খুলিল-_সিন্দুকের ভিতর হইতে ভল্লুক বেশে ওমর বাহির হইল ] 

সকলে। ওরেবাপ্রে ! ( ইতস্ততঃ পলায়ন) 

ওমর । আমি ওমর__আমি ওমর-_ 

সকলে। বাপ্রে !--( ওমান ও বিজলী ব্যতীত সকলের পলায়ন ) 

ওমর। ( ওসমানের নিকট অগ্রসর হইয়া) জনাব! আমি ওমর__ 

আমি ওমর--- 

ওসমান । ওমর !--( ওমরের ছদ্মবেশ মোচন ) তোমার একি অবস্থা ? 

ওমর! আফ্জল-_আঁফজল--উঃ পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে_-জঙল 

জল-_( তাড়াতাড়ি একটা পানপাত্র তুলিয়৷ নিঃশেষ করিল ) 
ওস। আফজলের কথা কি ব্লছিলে? 

ওমর। সে এইখানেই ছিল--আ'মাঁর এই হাল করেছে। 

ওস। এখন সে কোথায়? 

ওমর । চলে গেছে । বলে গেছে-_সময়াস্তরে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। 

ওস। (বিজ্লীর প্রতি) তুমি অমন কচ্ছ কেন? 

বিজলী । না, কিছু না__বড্ড গরম, তাই। 
[ বাহির হইতে কয়েকজন উ“কি মারিয়া দেখিয়! ভয়ে ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল ] 

মীর হবিব। ব্যাপার কি? সে তন্ুক কোথায়? 
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ওস। ( ওমরকে দেখাইয়া সহান্তে)_-এই-_ 

মীর হবিব। ওঃ তাহলে রহস্য ! বেশ__বেশ !-__ 

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! 

১ম নিমন্ত্রিত। আহাহাঃ গানটা হ'তে হতে রয়ে গেছে_ 

২য় নিমন্ত্রিত। এইবার হোক,_-কৈ গো! তান তোল-__ 

_ নর্তকীগণ গীত 

বিছায়ে দাও সখী কুহ্থম শয়ান__ 

আজি মিলিল পরাণে পবাঁণ । 

বিভোরে হেরে দোহে দৌহাঝে, 

আধ নিমীলিত নীলিম নয়ান ॥ 

কণ্ঠে ফুরায়ে গেছে ভাষা, 

অধরে বাডিছে পিয়াসা, 

প্রেম-দরিয়ায় ছোট বান । 

চঞ্চল অঞ্চল ধরণী লুটাওল, 

টুটল মম মান ॥ 



দ্বিতীয় অঙ্ক 
এখন ুশ্খ) 

ওসমানের বাটার কক্ষ-_ 

সাকী ও বিজলী 

সাকী -- গীত 
সাঝের ঝৌকে, দরিয়ার বাকে, বড় 

অসময়ে হয়েছিল দেখা, 

তাই ছায়ার বুকে তারার ছটায় লিখে 

গেছে ছলার লেখা । 

নূতন কলি ফোটে ফোটে তবু ফোটেন।-_ 

ব্রমব। আসে ছুটে, মধু তার নেয় লুঠে, 

তবু তার নেশ৷ টুটে না! 

ছলায় মজায়ে চলে যায়, রেখে যায় 

চুম্বন রেখা ! 
তাই বুঝি আমারে মে ফেলে গেছে এক1॥ 

বিজলী। দূর! ওকি গান! একটা খুব ফুত্তির গান গা । 

সাকী। আচ্ছা দ্রিদিমণি, তোমার প্রাণটা যেন স্থখের নেশায় মাতাল 

হয়ে উঠেছে-_নয়? 

বিজলী। এ যে কিস্থ রেঃ তা তোকে মুখের কথায় কেমন করে 

বোঝাব? এর পরিমাণ নাই, ওজন নাই,_এ যেন সুখের দরিয়া, 

কুল কিনার! নাই। নেশার কথা বলছিস ?_ এ নেশায় মানুষকে ছুনিয়া 

থেকে বেহেন্তে নিয়ে যায়, ইন্সান্কে ফরিস্তা করে দেয়, আসমান 
জমীনের তাফাৎ ঘুচিয়ে দেয়। 
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সাকী। বাঃ! বাঃ! তা হলে তো ভারি চমৎকার ব্যাপার! আচ্ছা 
বলতে পার, এতে মানুষের ডানা গজায়? পাখীর মত যেখানে 

সেখানে উড়ে বেড়ান চলে? 

বিজলী । তাজানিনা। তবে আস্মানে সাঁতার কাঁটছিঃ কি জমীনের 

উপর হেঁটে বেড়াচ্ছি, তা বড় একটা বুঝতে পারা! ঘাঁয় না । 

সাকী। ওঃ1। খামখা খামখা কাইকুতু লাগে বুঝি? 
»বিজলা। কিসেবুঝলি? 

সাকী। কেন, তোমার কথা শুনে আমার যে কাইকুতু লাগছে। 
আর কি মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমার চুলের মুঠী 

ধরে ক্রমাগত শৃন্যের উপর ঘুরপাক দিচ্ছে। 

বিজলী। বল্লুম তো; এ জিনিস মুখের কথায় বলে বোঝান যাঁয় না। 
সাকী। ও আমি বুঝে নিয়েছি । আর তোমাকে বোঝাতে হবে না। 

'আচ্ছ। দেখ, আফ জলকে আর তোমায় মনে পড়ছে না-না? 

বিজলী । এক একবার মনে পড়ছে, আর তার জন্য আপশোষ 

হচ্ছে। 

নাকী। কেন কেন? আপশোষ হচ্ছে কেন? তুমি কি সব বলে 

দিয়েছ নাকি? তাঁকে ধরবার আয়োজন হচ্ছে বুঝি? 

বিজলী। না রে পাগলী তা নয়। আপশোষ হচ্ছে এই ভেবে, যে সে 

বড় অভাগা! । এস্থখের সন্ধান জীবনে পেলে না। তাঁর জীবনটাই 

বিফল হয়ে গেল। 

সাকী। তা হলে তো৷ আমার জীবনটাঁও বিফল হয়ে গেল। আর আমার 

মিন্নের জীবনটা__আরে ছ্যাঁঃ ছ্যাঃ ! সেযেন মনে হচ্ছে সত্যিকার 

একটা ঘসা পয়সার মত-_নেহাৎই বাজে। তা হলেকি করা যায় 
বলতো? 

তু 
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বিজলী । পারিস যদি, তাকে ও রাস্তা থেকে ফেরা । আর এরকম 
উড়ে উড়ে বেড়াস নে-_সংসার পেতে ঘরকন্ন! কর। 

সাকী। দিন চলবে কিসে ? 

বিজলী । হিন্মংকে মজুরী মেহনত কর্তে বলঃ আর আমি তোকে যা 

মাইনে দেব তাতে তোদের হু'জনার স্থখে দিন চলবে--পয়সার অভাব 

হবে না। 

সাকী। তাহ করব, দ্রিদিমণি তাই করব। আজই তাকে বলব। 
থোদা তোমার আরো৷ ভাল করুন, শগৃগির শীগৃগির তোমার কোলে 

একটা রাঙ্গা টুকটুকে থোকা দিন, আমি তাকে সোনার ঝিন্গুকে করে 

দুধ খাওয়াহ। এই যে যিঞাসাহেব আসছেন--আ 1ম পালাই । 

[ সাকার প্রস্থান-- ওনমানের প্রবেশ ] 

ওসমান। জানী! 

বিজলী। প্যারে! 

ওসমান। আম হিসাব কচ্ছিলেম ? 

বিজলী। কিসের? 

ওসমান। তুমি আমায় কি দিয়েছ, তার। 

বিজলী । 1ক দিয়েছি প্রিয়তম? 

ওসমান। তোমাকে পাবার আগে ছুনিয়াটা ছিল আমার কাছে একটা 

প্রকাণ্ড কারখানা-_যেখানে শুধু কতকগুলি কঠোর আইন কানুনের 

শাসনে দিনরাত কাজ হত, কাজের চাঁপে মানুষ হী ডাক ছাঁড়ত, 

অথচ লোহার বাঁধনে আবদ্ধ_একচুল নড়বার যো ছিল না-শুধু 

কাজ আর কাজ-_এতটুকু কোমলতা সৌন্দধ্য মাধুধ্য তার মধ্যে ছিল 
না। আর আজ আমি দেখছি পৃথিবী স্ন্দর, বুকখানি তার শাস্ত 
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কোমল মধুর, চারিধাঁরে রূপের উৎস, প্রেমের উৎস ফুটে রয়েছে, আর 

মানুষের প্রতি কার্যে, প্রতি কথায়, প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে তার ছায়৷ 

ফুটে উঠেছে। তুমি আমায় দিয়েছ এই তিনটা জিনিস- কোমলতা 

সৌন্দর্ধ্য মাধুধ্য । এ ছাড়া মানুষের জীবনে আরে কি দরকার 
'আছে তা তো জানি না। 

বিজলী । আর তুমি আমার কি করেছ জান? তুমি পরশমণিঃ--মামি 

এক টুকৃরা আঁবজ্জনা পথের ধুলোয় পড়েছিলেম, তোমার পরশে আমায় 

সোনা করেছ । কি দিয়েছ জান & আত্মসশ্নান__সম্রাটের মুকুটের 

চেয়েও যা৷ মূল্যবান_যার সঙ্গে জীবনে কখনো পরিচয় ছিল না, 
পরিচয় হত না। তার বিনিময়ে আমি তোমায় দিয়েছি এই পঙ্কিল 

প্রাণ_আর তো কিছুই দিইনি। কিদেব? আমার যে কিছু 
নাই-_-আমি যে বড় নিংস্ব, বড় দীন। 

ওসমান। না না প্রিয়তমে তুমি আমার হৃদয়-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী 

সাম্রাজ্জী। 

বিজলী । না না নাথ, আমি তোমার জন্ম জন্মান্তরের কেনা বাদী । 

[ শশব্যস্তে সাকীর প্রবেশ ] 

সাকী। হুজুর! হুজুর! শেখ সাহেব এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা 
কর্তে। 

ওসমান। নিয়ে আয়__নিয়ে আয়--তীকে সসম্ত্রমে এইথানে নিয়ে আয়-__ 

আচ্ছা আমিই যাচ্ছি। 
[ প্রস্থান। 

বিজলী । সাকী, আয় আমরা আড়ালে যাই। 
[ উভয়ের প্রস্থান। 
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[ মীয় হবিবকে লইয়! ওসমানের পুনঃ প্রবেশ ] 

ওসমান। আন্বন আশ্কন- আসতে আজ্ঞা হোক। 

মীর হবিব। ওসমান । 

ওসমান। জনাব! 

মীর হবিব। বেছুইনরা আবার খাঁজনা লুঠ করেছে । পাছে গোল হয়, 

এজন্য লোক দিয়ে সংবাদ না পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি। 

ওসমান । খাঁজন! লুঠ করেছে । 

মীর হবিব। হ্যা ওসমান। তারা মনে করেছে আমরা একেবারে 

অকর্মণ্য, তাই আমাদের আর গ্রাহ্া কণচ্ছে না। এতো তোমার 

পক্ষে গৌরবের কথা নয়। ( ওসমাঁন নতশিরে নিরুত্তর )-_-আফ্জল 
কোথায় ওসমান? 

ওসমান। সহরে নাই নিশ্চয়-_অন্ততঃ আজ মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। 
কেন জনাব? তাকে সন্দেহ করবার কি কোন কারণ ঘটেছে? 

মীর হবিব। জানি না। শোন ওসমান, আমি চাই--তুমি যে করেই হোক 
ছু” একদিনের মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার কর। তারপর দেখব 

বেছেইনদের এই অত্যাচার দমন করা যায় কি না। 

ওসমান। জনাব, আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলেম। 

মীর হবিব। উত্তম। তাহলে আমি এখন চন্ুম। আপাতঙঃ আমার 
আর কিছু বলবার নাই। তুমি অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে নিযে 

আসবে আমি সেই প্রতীক্ষায় থাকব। 

[ ওসমান অভিবাদন করিল-__মীর হবিবের প্রস্থান_-বিজ.লী ও সাকীর পুনঃ প্রবেশ ] 

ওসমান। ফিরোজ, আমি এখনি বাইরে যাঁব। বিশেষ কাঁজ আছে। 

রান্িতে ফির্তে পারব কি না জানি না। বোধ হয় পারব না। যদি 
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না ফিরি তুমি ভেবো না। ওমর তোমাদের খবরদারীতে থাকবে। 
আমি চন্লুম। 

[ প্রস্থান । 

বিজলী। বেছুইনরা আবার খাজন৷ লুঠ করেছে-_-এর মানে কি 
সাকী? 

সাকী। মানে তে৷ পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে__আফ জল নইলে এত সাহস 
আর কার? 

বিজলী । ( কয়েক মুহুর্ত চিন্তা করিয়া )_-সাকী, তোর সঙ্গে হিম্মতের 

দেখা হয়? 

সাকী। রোজ দেখা হয়। লজ্জীর কথা বলব কি দিদিমণি, সে পোড়ার 

মুখ না দেখে যে থাকতে পারি না। 

বিজলী। আমার সঙ্গে আয়। আমি তোকে গোটাকত গোপন কথা 

বুঝিয়ে বলে দেব, তুই তাকে গিয়ে বলবি । আর বিশেষ করে বলবি, 

যাতে আফ জলের সঙ্গে আমার একবার দেখা ২য় তার ব্যবস্থা কর্তে । 

সাকী। মেকি দিদ্দিমণি! তুমি আফজলের সঙ্গে দেখা করবে কি। 

না নাঃ অমন কাজ করো না,_-সে তোমাকে প্রাণে বাচতে দেবে না। 

বিজলী। সাকী, তুই ভুলে যাচ্ছিস,__-আমিও বেছুইন,-_আফ.জলকে 
আমি ভয় করি না তোকে যা বলি শোন-__-আয়।-__ 

[ বিজলীর প্রস্থান। 

সাকী। চলযাঁচ্ছি। নাঃ রকমটা বড় জুত্সই লাগছে না তো। এখন 
করা যায় কি? 

[ বিপরীত দিক হইতে ওমরের প্রবেশ ] 

ওমর। কিগো! আমায় চিনতে পার? 

সাকী। উহ*!_ওবাবা! এযে সেই মৃ্তি! 
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ওমর । বেশ ভাল কবে চেয়ে দেখ দেোখি। 

[ বিশেষ ভঙ্গীতে ঈ(ঢাইল । 

সাকী। উহ । 

ওমব। হ গারবৈকি' 

সাকী। তবে পারি। 
ওমর। কিসে? 

সীকী। হুজুরের লম্বা লম্বা কান দেখে। 
ওমর তা নয়, কোথায় আমায় দেখেছ বল দেখি? 

সাকী। কেন এই যে একটু আগে দেখে এলুম আপনি কালিমদ্দি ধোবীর 

কাপড়ের ছাল! বয়ে চলেছেন । 

ওমর। কি! তুমি আমায় গাধ বল ! 

সাকী। টক না, এখনো বলি নি তো। 

ওমর । তুমিজান আমি কে? 

সাকী। আজ্ঞে ন7া। আমি এই সবে ছু”দিন মাত্র বিবিসাতেবার কাকে 

বাহাল হয়েছি-_তবে ক্রমশঃ পরিচর হবে এমন একটু আশ' 

রাখি বৈকি! 

ওমর। তৃমি একটা সাঁধারণ বাঁদী। তোমার এরূপ উচ্চাঁশাঁর কারণ ? 

সাঁকী। কারণ ওইযে বলুম-_-মাঁপনাঁর লম্বা ল্ধা কাঁন। আমি কিঞ্চিৎ 

প্রেমিকা কিনা, তা প্রেমিক দেখলেই চিনতে পারি। 

ওমর । (নিজের কর্ণ পরীক্ষা করিয়া) প্রেমিকদের কি লম্বা কাঁণ 

থাকে নাকি? 

সাঁকী। মাজ্ঞে কার কারু জন্ম থেকেই থাঁকে, আর যাঁদের না থাকে 

তাদেরও রমণীর কোমল করম্পর্শে লম্বা হতে দেরী হয় না। এই 

ধরুন না, যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার নসীবে থাঁকে, তবে দেখছে 
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পাঁবেন--পোঁনের দিন যেতে না ফেতই আপনার কাঁণছুশ্টী এর দেড়া 

লহ্ঘা ভয় যাবে। 

ওমরু । "আচ্ছা, কেন বল দেখি লঙ্কা কাণের দিকে তোনার এত ঝৌক ? 

সাকী। হুজুর জানেন না তো? কাঁণ লম্বা হলে প্রেমিকের চেহারার চটক 

কেমন খোলে! যা”রযা। মৌলবীর বাহার দ্াড়ীতে, জঙ্গা জোয়ানের 

বাঁহর গৌফে, বড়লোকের বাহার ভুড়ি এবং টাকে আর প্রেমিকের 

বাহার লম্বা কাণে। 

ওমব। বটে! বটে! বটে! তাহলে তুমি বলতে চাঁও বে আমার 

কাণছুটী যদি আর একটু লঙ্গা *'ত, তবে প্রেমিকা মাত্ধেই আমার 

সঙ্গে প্রেম কর্তে ইচ্ছুক হত? 

সাঁকী। নিশ্চয়! তাতে 'আঁর সন্দেহ 'আঁছে ? 

এনব। "আচ্ছা কি কর্পে কাঁণ লম্বা কৰা ঘাঁয় বলতে? 

সাঁকী। আজ্ঞে সেটা একটা গুপ্ত কৌশল-_অম্মি শুধু ভাতে বলা যায় 
না__ওক্ডাদেব নিষেধ আছে । 

ওমর। ওঃ তাই নাকি! আচ্ছা এই নাঁও। (মুদ্রা প্রদান__সাকী 

মুদ্রাটী পরীক্ষ1 করিয়া রুমালে বাঁধিল )--এইবার বল। 

সাক্কী। সে কৌশলটা হচ্ছে-গ্রুতাহ সকালে তিনবার আর বিকালে 

ছুইবার, এই পাঁচবার, প্রত্যেক বারে আধঘণ্টা ধরে খুব জোরে দর্দিন | 
ওমর। বটে! তা পাঁচব!র কি? আমি সারাদিনই মর্দন করব-_ 

এখন থেকেই সুরু কলুম। (নিজের কর্ণমর্দিন ) 

সাকী। আহা! এমন নইলে প্রেম! তাহলে সেলাম সাহেব__ আমি 

চনুম। 

ওমর । দ্ীড়াও । শোন-_তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছনা_-আমি কিন্ত 

তোমায় চিনেছি। তোমার মনে পড়ছে না ?-_সেই যে তুমি রাস্তায় 
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'আগু। বিক্রী কঙ্হিলে_€তীঁমীবৰ সঙ্গে 'আমীব ভীব হ'ল__সীমি 

বিজলীর কথা আফকজলের কথা জিজ্ঞাসা কলু'ম-_তারপর একটা 

দুর্বব্পাঁক ঘটে সব ভেম্তে দিলে ? 

সাকী। আজ্ে আপনি কি বলছেন ?-_-মাগ্ডা-_ছূর্ববিপাক-__-আঁফ জল 

বিজ লী--আমি তে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা ।__-ওঃ বুঝেছি,__আপনি 

ধারে আগা চেয়েছিলেন বুঝি ?__তাই-__ 

ওমর। যাকৃগেসে কথা। তোমার যখন মনেই পড়ছে না, তখন সে 

কথায় আর দরকার কি। এখন একটা কথা খোলসা করে বল দেখি, 

বিবি সাহেব তো এলেন এই হালে-_তারপর বাড়ীতে এতগুলি বাদী 

থাকতে কাঁউকে পছন্দ হ'ল না লোক পাঠিয়ে খুজে পেতে তোমাকে 

ধরে আনবার মানেটা কি ? 

সাকী। তা-_-তা__এই আমি-_আগে বিবি সাহেবের কাছে কাজ কর্তুম 
কিনা__তাই--এই আমাকে তার ভারি পছন্দ কিনা তাই-- 
(শ্বগত )-_ওরে ব্যাটা গাঁধা কা ছুম্* তোমার তালে ঠিক আছে! 

আচ্ছা দাড়াও আমিও বেছুইনের মেয়ে । একবার তোমাকে ভান্লুক 

সাজিয়ে রেহাই“দিয়েছি, এবার তোমার নাকে দড়ি দিয়ে বস্তা বইয়ে 

তবে ছাড়ব। 

ওমর। তা তোমাঁকে পছন্দ হবে বৈকি! তোমাকে একবার যে দেখেছে, 

একবার যে তোমার সঙ্গে কথা কয়েছে সেই তোমায় পছন্দ করবে । 

সাকী। আজ্ঞে আপনার মেহেরবাণী ! আপনার মেহেরবাণী !-_( স্বগত ) 

--ওঃ£ আবার চোমড়ান হচ্ছে । 

ওমর। তারপর শোন। আমি বেছুইনপাড়ায় গিয়েছিলেম বিজ.লীর 

আর আফ জলের খোজ কর্তে। শুনলেম শেখ সাহেবের বাড়ীর 
মাইফেলের দ্দিন সকাল বেলা পর্ধ্স্ত সবাই বিজ. লীকে দেখেছে-__-তারপর 
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থেকে 'আর তার কোন খোজ নাই। আফজল ও নেই থেকে 
উধাও ।__-এর মানে কি? 

সাকী। আজ্ঞে আমি কি করে বলব? আমি গরীব দুঃখী দাসী বাদী 

মানুষ, টুটো৷ ফাঁটা একটা খসম নিয়ে ঘর করি,__মাপনাকে প্রেমিক 
দেখে আপনার উপর একটু পড়তা৷ হয়েছি-_-তার বেশী কেমন করে 

জানব? বিজলী, আফ.জল-_এদের আমি মোটে চিনি ন7া। কখনো 

নামই শ্রনি নি। হ্যা সাহেব, এরা কারা? 

ওমর। দেখ তুমি সাদা কথা কইছ না। তুমি জান, আমি এ সহরের 

ছোট কোতোয়াল। 'আমার সঙ্গে ভাব রাখলে তোমার লাভ বৈ 

লোকসান নাই। 

সাকী। (কীাদ কাদ হইয়া )--আমি তো ভাঁব রাখতে চাই,_আপনি 

আমল দিচ্ছেন কৈ? এই তো দ্িব্বি জমে উঠেছিল,_ আপনিই তো 

কতকগুলি বাজে ফ্যাঁকৃড়া তুলে গোল পাকিয়ে দিচ্ছেন ।__( রোদন ) 

--আমি গরীব, আমি দেখতে বিশ্রী,__নাচতে জানি না, গাইতে 

জানিনা,--আপনি বড় লোক,-আামার সঙ্গে আপনি ভাব করবেন 

কেন? ( অশ্রমৌচন ) 

ওমর। কীাদছ! আহাহা! কেঁদো না। আমার ভুল হয়েছে__তুমি 

কিছু মনে করো! না । দেখ, প্রেম কর্তে গেলে ও রকম ভুল চুক হয়। 

এখন এসো, তুমি কি কাজে যাচ্ছিলে না?__-তাই যাও। এরপর 

আমি তোমায় খুজে নেব। 

সাকী। (ফিক করিয়! হাসিয়া ফেলিল)- হ্যা হ্যা হ্যা_তা তা 

খুজে নেবেন তো? 

ওমর। নিশ্চয় নিশ্চয় । 

সাকী। তবে আসি,__সেলাম। 
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ওমর। সেলাম । 

সাকী। (স্বগত )__আচ্ছা, ঠাহরো! বেটা বান্দরকা ছুম-_ 

[ প্রস্থান। 

ওমর। ছুড়ী দেখতে মন্দ নয়_কিন্ত বড় স্যাৎ সেতে, পান্সে। সেবারেও 

যেমন এবারেও তেমনি-__-চোখের জল যেন সাঁধা, হুকুমে আসে হুকুমে 

যায়। আমাকে নিতান্তই লম্ঘকর্ণ ঠাউরেছে। তা এক রকম মন্দ নয়, 

-_-কাজের সুবিধা হবে। এখন কথা হচ্ছে বিজলী গেল কোথাম্? 

বাঘের ঘরে ঘোগেব বাসা হয় নিতো? দেখতে হল । 

[ ওমরের প্রস্থান বিজলীর প্রবেশ ] 

বিজলী। আফজল! আফজল । আর কেন, এইবার শোঁধরাঁও । 

আমি চাঁই-_ভুমি বীচ, জীবনটাকে উপভোগ কর, পাথধি সুখ শাস্তির 

পরিপূর্ণ পেয়ালা তোমার মুখের কাছে,__ভূল করে তাকে দূরে নিক্ষেপ 

করো না। 

[ পশ্চাতে ওমরের প্রবেশ ] 

ওমর। বিজলী! 

বিজলী। ( চমকিয়। )-কে। বিজলী-_বিজলী কে? 

ওমর। চেননা কি? জাননা কফি? 

বিজলী। না । কৈ, মনে পড়ছে না তো। 

ওমর । মনে পড়ংক আর না পড়,ক, শোন-_-আফ.জল এইমাত্র ধরা 

পড়েছে। 

বিজলী। (কাঁপিতে কীপিতে )-_-আফ জল-_ধরা পড়েছে !-_- 

ওমর। কেন? তোমার তা'তে কি? তুমি তো বিজলী নও। 
(বিজলী নিরুত্তর )_ শোন আফজল ধরা পড়ে নি। তবে তার 
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ধরা পড়! না পড়া তোমার হাত। আরো শোন। আমি ওমর। 

তুমি আমায় চেন। আমিও তোমায় চিনেছি। চালাকী করে আমার 

কাছে পার পাবে না। কোঁতোয়াল সাহেব কে বলে তৌমায় ধেকার 

টাটা আমি এখুনি ভূমিসাঁৎ করে দিতে পারি। কিন্তু তা আমার 
অভিপ্রায় নয়। তুমি মনেব মত বড়লোক খসম পেয়েছ, টাকাকড়ি 

গয়নাগাটাতে রাঁজার এশ্বর্ধ্য লুঠে নিচ্ছ__-নাও, আমার আপত্তি 

নাই। তোমার 'মআঁফজল যদিও আঁমাব সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেনি, 
তবু সে ও বাচুক-_-আমাঁর আপন্তি নাই । "আনি শুধু চাই, তোমরা 

আমার সঙ্গে আপোষে মেটাঁও-_একটা রফা কর। 

বিজলী । তুমিকা”কে কি বলছ? 

ওমর। আমি ঠিক লোককে ঠিক কগা বলছি। দ্রনিয়ার যত কিছু মজা 

তোমরা লুঠবে আর আমি দেখে শুনে চুপ করে খাকব এত বড় 

বে-অকুফ "আমি নই । আসি বখবা চাই | 
বিজলী। খবদীর ওমর । (ছুরিক! উদ্যত কবিল ) 
ওমর । খবরদার বিজলী! (পিস্তল উদ্যত করিল ) 

বিজলী। তুমি কি চাও? 

ওমর। আমি শুধু চাই টাকা । আদি য়ায় আর মদে সর্ববস্বাজ্ঞ হয়েছি । 

কিছু টাকা না হ'লে আমার কোঁন মতেই চলছে না। তা আপাতত: 
তোমার ওই হাঁর ছড়াটা পেলেই এখনকার মত চলে যাবে । 

[ বিজলী কয়েক মুহুর্ত চিন্তা কবিয়! গলাব মুক্তাহার উন্মোচন কবিয়া 

ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল--ওমর শ্মিতমুখে তাহ! কুড়াইয়৷ লইল ] 

ওমর। সেলাম। 
[ অভিবাদনপুব্বক প্রস্থান__বিজলী কিংকর্তব্য বিমুঢ় হইয়া রহিল। 
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বেছুইনপল্লী _-পথ 

নারীগণ। গীত 

করি রং বেরংয়ের মিহি সুতোর কাজ, 

তুলি লতাপাত| ফুল, 

রং বেরংয়ের কত পাখী তার নাইক সমতুল । 

মোদের ছু চের মুখে ফেটে পড়ে কত 

ডালিম বেদানা, 

ওড়নার অচলে বনসাই তারার হাট,__ 

কত টাদ করে আনাগোনা । 

আবার ঝড়ের আগে ওড়াই তুলো!» 

নজরে হয় ভুল-_ 

কে দেবে তার মূল? তার নাইক সমতুল । 

[ নারীগণের প্রস্থান। 

[ সাকী ও হিম্মতের প্রবেশ_-সাকী অভিমান ভরে চলিয়া যাইতেছে, হিম্মতের সহিত 

কথ। কহিতেছে না, তাহাকে আমল দিতেছে ন ] 

হিন্মৎ। তুই এত অবুঝ কেন বল দেখি? তুই যদি এমন কথায় 

কথায় অভিমাঁন করিস, তবে তোকে নিয়ে ঘর করি কি করে বল 

দেখি? 

সাকী। আমাকে নিয়ে ঘর করবার তোমার দরকার কি ? তোমার মদ 

আছে, ডাকাতের দল ইয়ার বন্ধু আছে, তাদের সঙ্গে ঘুরে খুংর 

লোকের মাথায় লাঠী মার! আছে; পয়সাওয়ালা ভালমানুষ দেখতে 
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পেলে তার গলায় ছুরি দেওয়া আছে_-এই সব করে যদি বা 

একটু সময় পাও, তো ফোচ্কে ছুঁড়ীদের নিয়ে ইয়াকি দেওয়া 
আছে-__ঘর করবার তোমার ফুরন্থৎ কৈ? 

হিম্মৎ। আচ্ছা, আগে তো তুই এরকম ছিলি না। কোথাও লুঠ 

তরাঁজের নাম শুনলে তোর প্রাণটা ফুর্ভিতে নেচে উঠত। আমার 

বন্ধুদের তুই কত খাতির কর্তিস, কত যত্ব কত্িস,_ আর এর মধ্যে 

_. তোর কি হ'ল যে একেবারে ভালমাচষ হয়ে পড়লি? 

সাকী। চিরদিনই কি লোকের একরকম যায় নাকি? তুই তো জানিস__ 

আমার বাবা জোয়ান বয়সে সারা দিনরাত মদ থেতো,__আর হেন 

কুকাঁজ নেই যেনা করেছে। এক একদিন মাঁকে ধরে যা মার্ত, 
দেখে আমারই ইচ্ছা হ'ত-_-দি” বাঁবারই মাথায় এক ঘা মুগ্ডর বসিয়ে । 
তারপর মা মরে বেতে, আমার সেই বাবা নিজে মদ ছোয়া তো চুলোয় 

যাক, কাউকে খেতে দেখলে কত উপদেশ দিত। মরবার সময় 
আমায় কি বলে গেছল জানিস? বলেছিল-__-“ওরে ফুরফুরি যত 

দিন বাঁচবি সৌজা পথে চলিস। বাঁকা পথে স্থুখ নাই_আমি 
নিজে দেখেছি ।৮__-তাই তো! তোকে এত করে বলি-_ওসব রাস্তা 

ছেড়ে দে। ঢের তো৷ করে দেখলি,__যে ভূখা ফকির, সেই তূথা ফকির। 
আর কেন? এইবার ভালমান্ুষ হয়ে বোঁস্, মজুরী মেহনত কর-_ 

আমিও দিদিষণির কাঁছে চাঁকরী কচ্ছি-_ছু”জনাঁয় বেশ থাকব । তারপর 

খোদার মজ্জি হ'লে ছু,একটা ছেলেপুলেও হতে পারে-ব্যাস্, আর 

চাই কি? তাঁতুই তো ভাল কথার লোক নোস,- আমার সন্ত 
শুনবি কেন? কোথাকার জাহান্নমের সব দোস্ত, জুটেছে-__নিজেরাও 
স্থখে থাকবে নাঃ ছুনিয়ার লোককেও স্থথে থাকতে দেবে না। তারা 

যা বোঝাঁবে তাই তুই বুঝবি-_মাঁথায় গোবর পোর! থাকলে যা হয়। 
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হিন্মং। হু? আমি বুঝেছি ।__বিজ.লীই তোঁর মাথাদি খেয়েছে । নিজেও 

উচ্ছন্ন গেছে, তোকেও সঙ্গে টাঁনবাঁর ফিকিরে আছে। 

সাকী। কেন? সে কি অন্ঠায়টা করেছে? আফজল তো তাকে 

ভালবাঁসত কত? তোর সঙ্গে তবু আমার সাদী হয়েছে, _-আফ জলের 

সঙ্গে দিদিমণির তাঁও হয় নি। আর হবে কোথেকে ! তার কি তা 

মংলব ছিল? তার মতলব ছিল, দিনকত ফুর্তি করে তাকে দিয়ে 

কাজ বাগিয়ে নিয়ে শাসটুকু চুষে খেয়ে ছোঁব্ড়াটী দূর করে টেনে ফেলে 

'দবে। দিদিমণির বরাৎ ভাল সে বেঁচে গেছে । মনের মত খসম»__ 

টাকাকড়ি, দাসী নফর,_মান্ুুষ যা যা চাঁয়। সবই পেয়েছে । তাঁর 

অভাৰ কিসের ? 

হিন্টৎ। গুচীর মাঁথ পেয়েছে । আঁফ জলের সঙ্গে তার একবার মুখোমুখী 

দেখা হলে হয়,-একটী ছোরার ঘারে বাছাধনকে একেবারে দরিয়া- 

পাঁরে পৌছে দেবে। তখন কোথায় থাকবে তার খসম, আর কোথায় 

[কবে ধন দৌলৎ দাসী নফর। আফজল কি তাকে সহজে ছাঁড়বে? 

মীর হবিবের বাড়ীর যে দীওটা সে ভেম্তে দিয়েছে, তা সে জীবনে 

ভুলতে পারবে না। 

সাকী। ওরে, সে আর এখন আফ.জলকে ভয় করে না। সে নিজেই 

আফ জলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছটফট কচ্ছে। 

হিন্মৎ। সেকিরে! তুই যে আমায় অবাক্ কলি ! 

সাকী। তুই কি করে বুঝবি বল? মেয়ে মানুষ নিয়ে খেলাই করিস-_ 
তাদের প্রাণ দেখতে তো জানিস না। সে কি মতলব করেছে 

জানিস?__-ওসমান সাহেব তাঁকে বড্ড ভালবাসে কি না, তাই বিস্তর 

গয়নাগাটী টাক! পয়স তাকে দিয়েছে । দিদ্িমণি বলে, এসব জিনিস 

আমার কিছু দরকাঁর নাই । তবে হ্যা_-আমার এক ভাই আছে-__বড় 
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গরীব । যদি তুমি অনুমতি দাঁও, যে আমার যেদ্রিন ইচ্ছা হবে এসব 

তাকে দিয়ে দিতে পারব, তুমি তা"তে কিছু বলবে না,__তবে আমি 

নিতে পারি। ওসমান সাহেব তাতেই বাজী হয়ে তাকে সে সব 

দিয়েছে । এদিকে আফ্জল টাকা চায়, টাঁকাঁর জন্তই সে যত 

মন্দ কাঁজ করে। তাঁর উদ্দেশ্ট-_আফ জলকে দেখতে পেলে ওসমান 

সাহেব তাঁকে যা'ঁযা দিয়েছে সব দান করে তাকে দূরদেশে কোথাও 

পাঠিয়ে দেবে__যেন বাকী বয়সে আর তাকে চুরি ডাকাতি কর্তে না 

হয়। 

হিন্মৎ। বটে! বটে! বটে! বলিসকি? এমন! আয]! 

সাকবী। বলিআঁর কি? যা খাঁটী কথা তাঁই বলি। কিন্ত বলিই ব৷ 

কাঁ”কে, আর শোঁনেই বা কে? বলে__বাঁর জন্যে করি চুরি সেই বলে 
চোঁর। 

হিন্মৎ। আঁ! বিজলী যখন এমন ভাল লোক, আর তাঁর সল্লা নিয়ে 

তুই খন আমাকে শোধরাতে লছিস-_তখন আমি তোর কথাই 

খুনব। তা৷ দেখ. তুই একবার বাগিয়ে সাগিয়ে অস্্রি একটা বড়লোক 

খসম পাকড়াও কর্জে পারিস না? তারপর না হয় আমাকে এক 

ঝুড়ি গয়নাগাটি টাঁকা পয়সা দিয়ে ভাল মানুষ করিস। দেখ না; 

যদ্দি বুড়ো মীর হবিবকেই বাগাতে পারিস। 

সাকী। আ' মর্ মুখপোঁড়া! দুর হ! সাধে কি বলি তোর মাথায় গোবর 

বোঁঝাই ? তুই আমার থসম বেঁচে থাকতে, আর একটা খসম জুটবে 

কেনরে হতভাগ! ? আর আমিই বা দুটোকে একসঙ্গে সামলাব 

কি করে? 

হিন্মৎ। তা আমিনা হয় তোকে তাল্লাক দিচ্ছি। 

সাকী। আহাহা! কি আমার রসের কথা গো! আমাকে তাল্লাক 



৪৮ নর্তকী [ ২য় অঙ্ক,--২য় দৃশ্য 

না দিলে তোমার ওড়বার বড় স্থবিধে হচ্ছে নানা? তা স্বপ্নেও 

ভেবো না। আমি তোমার পালক একেবারে নিম্ম্ল না করে আর 

রেহাই দিচ্ছি না। 
হিন্টৎ। তা না হয় বল্না আমি মরেই যাচ্ছি--য্দি তাতে তোর কিছু 

সুবিধা হয়। 

সাকী। তাসে এর পর ভেবে দেখা যাঁবে। এখন তুই কি করবি তাই 
বল দেখি? আমার কথা শুনবি কি না? না শুনিস বদি তা হলে 

আমি তোকে একদিন হাতে নাতে ঠিক ধরিয়ে দেব। আজকাল 

ওসমান সাহেব আমার মুনিব, ত1 মনে থাকে যেন। 

হিন্মৎ। ওরে না না, অতট! কষ্ট আর তোকে কর্তে হবে না। এখন 

থেকে আমি তোর একান্ত বাধ্য ভৃত্য-_তুই ঘ। বলবি তাই শুনব। 
সাকী। শুনবি? সত্যি বলছিস? 

হিন্মৎ। সত্যি, সত্যি, সত্যি,_-তোর কসম! 

সাকী। আহা হা! কি মিষ্টি কথাই শোনালি রে! বেন দিলখুস্ মিছরীর 

পানা ! 

গীত 

সাকী। দ্র্রিম তান! না দানি দ্রিম তান! না 

যেন মিছরি পান! মন মান! মানে না। 

হিম্মৎ। যেন দিস্নে হানা, দ্রিম তানা-ন_ 

সাকী। মরা গাঙ্গে জোয়ার এসেছে, সাহাগে 

ভাট! জানে না । 

উভয়ে। পরাণে পরাণে টেনেছে টানে, 

যেন পিছু টানে না, যেন পিছু টানে না-_ 
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সাকী। সে তো মনে মনে আছে জানা-_ 

হিন্মৎ। দ্রিম তান! না দানি ভ্দ্রিম তান না-_ 

উত্তয়ে। সামাল সামীল যেন ফুলশরে 

বাজ ভানে না॥ 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

[ শের ও করিমের প্রবেশ ] 

শের। কৈ এখানে তে হিন্মৎ নাই। 

করিম। এইখানেই তো! থাকবার কথা ছিল-_-এখনো আসেনি বোধ 

হয়। 

[ হিন্মতের পুনঃ প্রবেশ ] 

শের। এই যে হিম্মং। 

হিম্মৎ। এই যেতোরা ফিরেছিস। কিখবর বল দেখি? তার সঙ্গে 

দেখা হয়েছিল ? 

শের। হয়েছিল। বলছি সব। আগে তুই বল দেখি এধারকার কি 
খবর ? 

হিন্মৎ। এধারকার খবর বড় জবর । একটা ভারি দাও পাওয়া গেছে। 

কিন্তু আফ জল কোথায়? তাকে না পাওয়1 গেলে যে সবই মিছে। 

করিম । কি ব্যাপার বল দেখি? 

হিন্সৎ। আরে ভাই, সে একটা ভারি দাও। একরত্তি মেহনৎ নাই) 

একটু ছূর্তাবনা নাই। শুনু একবার আফ্জলের সঙ্গে বিজ্লীর দেখা 
হওয়ার অপেক্ষা । 

শের। ব্যাপারট৷ কি খুলেই বল না। 
হিম্মৎ। সে বলব এখন এর পরে ॥। এখন আফ্জল কোথায় বল দেখি? 

৪ 
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করিম। সেকি আর এক যায়গায় চুপ মেরে বসে আছে? একটা বড় 
রকম দল বেঁধে মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে 

হিম্মৎ। তা হ'লে শীগ্গির তাঁর ফেরবাঁর সম্তভাঁবন! নেই বল? 

শের। তা কিছু ঠিক বলা যায় না। 

হিম্মৎ। উহ্ী। কি জানি বাবা, মেয়ে মাম্থষের মন-_পাল্টাতে 
কতক্ষণ ? তা আবার যে সে মেয়েমানুষ নয়-যাঁর নাম বিজলী । 

চল্ থেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ি,-_-তাঁকে খুঁজে বার কর্তেই হবে। 
শের। আবে ছাই কথাটা কি তাই বল না। আফ জলের সঙ্গে বিজ লীর 

দেখা হলে কি হবে তাতো জানাই আছে। সে তো প্রাণ নিয়ে 

টানাটানি । তাঁর মধ্যে আবার দাও এলে! কোথেকে ? 

করিম। আর তাই বা কি করে হবে? সে যে আমাদের বলে দিলে তার 
মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিতে । 

হিন্মৎ। মৃত্যুসংবাদ ! 
শের। হ্যা । সে চায়, যে সে আসবার আগে সবাই শুচুক, জানুক, বিশ্বাস 

করুক-_এমন কি বিজলী আর লায়লা পর্্যস্ত-_যে সে মরেছে, ঠিক 
ঠিক মরেছে__-এতে কোন সন্দেহ নাঁই। 

হিন্মৎ। তাই তো! তা হলে বড় ভাবনার কথা হল যে! চল্ তো 

নিরিবিলি এক জায়গায় বসি-_একটা মতলব ঠাওরাতে হবে। 

[ সকলের প্রস্থান । 



ভ্ক্ভীজ হুস্ছ্ 

কাফিখান। 

লায়লা 1 গীত 

এসে বধু এস ফিরে ! ধীরে ধীরে ধীরে-__ 

কনক চরণে নীলিম। বাহিয়। মানস-তটিনী তীরে ! 

এসো! আমার নিদাঘ তপনে, 

বিরহ তাপিত শয়নে, 

মুত্ত দাণ্ত রাগে এসো হে এসো ফিরে ! 

ধু হঃ ০ 

এস বরষার ভর। বাদর মাঝে, 

আমার নিবিড় আধার সাঝে-_ 

মম নয়ন-জলে মেঘ-মল্লারে 

এসে হে এসে। ফিরে ! 

মু ্ং সং 

এসে। শিশির-প্রেম-পরিমলে, 

তিমির কুহেলী কোলে, 

মম নিরালা। কুগ্রে, বেদন-গুঞ্জে, 

এসে হে এসো ফিরে ! 

ক সং রর 

এসে কুহুম গন্ধে আকুল ছন্দে মধু বায় আখি নীরে-__ 

মম জীবন মরণ আবরিয়। সারাটা মরম ঘিরে ॥ 

[ লায়ল।ব প্রস্থান-__শের ও করিমের প্রবেশ) 

করিম । কিন্তু একি ঠিক হল? বিজলী যখন সোজা রাস্তায়ই সর্বস্ব 

ঢেলে দিতে চায় তখন তাকে অন্ততঃ খাটী খবরটা জানান উচিত ছিল। 
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শের। তার যে দৃঢ় বিশ্বাস» বিজলী তাকে ধরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার 
জন্য এই কৌশল করেছে । 

করিম। কিন্তু তাই বা কি করে হতে পারে? আফজলকে ধরিয়ে দিতে 
গেলে যে সে নিজেও ধরা পড়ে যায়। 

শের। আফজলের কথার উপর কে কথা কয় বল? তারযখন জেদ 

যে সে না মরে কোনমতেই ছাড়বে না, তখন আর কি কর! যাবে? 

করিম। আচ্ছা সেতো আজ আসছে । তা”কে আর একবার বলে করে 

বুঝিয়ে দেখা যাবে। তারপর যা হয় হবে। 

[ হিন্মতের প্রবেশ ] 

হিম্মৎ। ওরে! ওরে! ওরে! 

শের। 
কিরে? কিরে? 

করিম। 

হিম্মৎ। সে আজ ঠিক আসছে তো? 
শের। হ্যারে হ্যা। তাঁকে আমর! সব কথ বুঝিয়ে বলে এসেছি । 

করিম। কেন বল দেখি? 

হিন্টৎ। দেখ, আমি সাঁকীর মুখে শুনলুম বিজলী নাকি আফজলের 

মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রথমটা খুব মুস্ড়ে পড়েছিল । শেষটা বোধ হয় তার 

মনে একটু সন্দেহ দেখ] দিয়েছে । তাই সেলায়লার কাছে খাঁটী 

খবর জানবার জন্য আজ এখানে আসতে পারে। 

[ লায়লার পুনঃ প্রবেশ ] 

লায়লা । এই যে তোমরা এসেছ । আগে তোমরা রোজ কতবার 

করে আসতে, কথনো৷ কখনো সারাদিন এখানে পড়ে থাকতে,_--আর 

আজকাল ডাকলেও আস না। আজ কতবার ডেকে পাঠাতে তবে 

এসেছ। 
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করিম। তা- তা 

শের। আমরা এসে আর কি করব বল? আমাদের দেখলে তোমার 

শোকের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠবে বইতে নয়। 
হিম্সৎ। আহা! আমরা কি আর আছি! জ্যান্তে মরা হয়ে কোন রকমে 

চলে ফিরে বেড়াচ্ছি। 

লায়লা । দেখ, আমি শুধু তাঁর মৃত্যুসংবাঁদ শুনেছি,__আর কিছুই 
শুনিনি। আর কি জানি কেন এ সংবাদ আমার বিশ্বাস 

হচ্ছে না। 

শের। হায় বিবি! ছুঃসংবাদ কখনো ঝুটা হয়! আর এতে অবিশ্বাস 

করবার আছেই বা কি? 

করিম। আহাহা । 

লায়লা । হিন্মৎ! সত্যই কি সে নাই? 

হিন্মৎ। ( রুদ্ধকঠে )-__নাই। 

লায়লা । ( দুইহস্তে বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিল )-__-ও: | 

হিম্মৎ। (স্বগত ) আহা! প্রেম বলতে হয় তো একে ! নইলে আমার 

সাঁকী পোৌড়ারমুখী,_-এ বেলা যদি আমি দম আট্কে মারা যাই, 
তো ওবেল৷ দ্দিবিব সেজেগুজে নতুন রাস্তায় খসম খুঁজতে বেরুবে। 

আমি থাকতেই কি কচ্ছে কে জানে! 

লায়লা । ইয়।৷ আল্লাহ্, ! 

শের। তুমি তো আর ছেলেমীন্ুুষটা নও । সব বোঝ । নিজেকে প্রবোধ 
নিজে না দিলে আর কে দেবে? 

করিম। প্রবোধ না দিয়ে আর কি করবে? ছুনিয়ার ধারাই এই। 

কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একে একে সবাইকে যেতে হবে। ওঃ হোঃ 

হোঁঃ ! ভাই আফজল রে! 
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হিম্মৎ। আহা হাঁ! তবু সরকারী লোকের হাতে পড়ে মরার চাইতে 

এ এক রকম মন্দ হয় নি। 

লায়লা! । তার কি হয়েছিল? 

হিন্মৎ। কি আর হবে? কিছুই হয় নি। সে মনের ছু:খে আত্মহত্যা করেছে। 
লায়লা । তোমরা নিশ্চয় মৃত্যুকালে তার কাছে ছিলে। যাবার আগে 

সেকি কিছু বলে গেছে? 

শের। আমরা গিয়ে দেখলুম প্রায় হয়ে এসেছে । তারপর যতক্ষণ ছিল 

খালি তৌমারি কগা বল্লে। বল্লে_ জীবনে কি তুলই করেছি, লায়লাকে 

ভাল না বেসে বিজলীকে ভাল বেসেছিলেম। 

হিন্মৎ। আহা! তাঁর সে কি আপশোষ! আমার তো! এই পাথরের 

মত শক্ত প্রাণ, আমারই কলেজাঁটা ফেটে যেতে লাগল । 

করিম। বল্লে-বিজলী এখন কোতোয়ালের গিন্ী। সেআমার অন্ধি 

সন্ধি সবই জানে । তার চোঁখে ধূলে! দিতে পারব না । সহরে ঢুকলেই 

সে আমায় ধারয়ে দেবে। আর সহরে না গেলে পয়সা পাব না । 

থাব কি? এই মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে কত দিনইবা কাটবে । তাই . 

লায়লা! । বুঝেছি__বিঞজ লীই তার মৃত্যুর কারণ। বিজলীকে সহোদরার 
মত ভাঁল বেসেছিলেম। পাছে সে মনে ব্যথা পায় এই ভয়ে কোন 

দিন তার সঙ্গে ভাল করে কথাও কই নি। আর আজ তাকে জন্মের 

মৃত হারালেম। না বিজ লীর মুখ আর চাইব না। তাকে কিছুতেই 

ক্ষমা করব না। আমি প্রতিশোধ নেব। আফ জলের মৃত্যুর মূল্য 

বিজলীর কাছে কড়াঁয় গণ্ডাঁয় আদায় করে নেব। 

[ বৃদ্ধ সওদাগরের ছদ্মবেশে আফ.জলের প্রবেশ ] 

আফজল । পারবে? 

[ হিন্ৎ শের ও করিম সন্ত্ন্ত হইয়! সরিয়া দীড়াইল ] 
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লায়লা । কে! কে তুমি?_তুমি_ 
আফজল। লায়লা, আমি মরি নি। আমারই আদেশে এর! আমার 

মৃত্যুসংবাদ সহরময় রটিয়ে দিয়েছে । বিজ্-্লীর বেইমানীতে মেয়েমানুষ 

জাতটাঁর উপরই আমার অবিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল-_তবু প্রায়ই তোমার 
কথা মনে হত। আমিজোর করে তোমার চিন্তা মন থেকে মুছে 

ফেলে দিতুম । শেষট! অসহা হয়ে উঠল । দেখতে ইচ্ছা হ'ল-_-আমার 

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তুমি কিকর। তাই এসেছি। 

লায়লা । আফজল! তুমি বিজলীকে ভালবাসতে, তা'কে পেলে তুমি 
স্থখী হতে-_তাঁই এতদিন আমি তা+কে পথ ছেড়ে দিয়েছি । আজ 

আর তাঁর কোন প্রয়োজন নাই । তুমি আমার দাঁবী স্বীকার করেছ। 

আমি আজ থেকে নিজের অধিকার দখল কর্েম। বিজলী তো৷ বিজ লী, 

স্বয়ং শয়তান এলেও আমাকে তা থেকে একচুল হটাতে পারবে না। 

আমি উচিত অন্তচিত বিচার করব না, যা কর্তে বল তাই করবঃ যা 

বলতে বল তাই বললব। আমার শুধু অন্ুরোধ__-তুমি অনুমতি দাও, 

আমি এই বেইমান বিজ লীকে একবাব দেখব। 

আফ জল। আস্তে লায়লা আন্তে। সে আর এখন সে নগণ্য বেছুইন 

বালিকা নাই। সে এখন প্রবলপ্রতীপাদ্বিতা ফিরোজা বেগম । আমি 

পারি তা?কে এক মুহূর্তে তার ওই উচ্চাঁসন থেকে টেনে নামীতে__ শুধু 
ওসমানকে একবার তাঁব পূর্বব পরিচয় জানাঁবার অপেক্ষা । তাঁ'তে 

কিন্ত আমার কিছু লাঁত হবেনা । আপাততঃ থাক সে তার যায়গায় । 

আমি তার সঙ্গে দেখা করব, প্রেমের অভিনয় করব, কাকুতি মিনতি 

করব। আমি দড়ি ধরে টান্ব সে নাচবে। তারপর তার যথাসর্ববস্ব 

লুঠে নিয়ে যে দিন ইচ্ছা হবে তা'কে পিপড়ের মত টিপে মেরে ফেলব। 

তুমি আঁমার সহায় হও লায়লা! । 
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লায়লা । তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। 
আফজল। তাহলে এখন তার সঙ্গে বগড়া ঝাঁটি করো না। তাকে আরো 

বেশী যত্ব করো, আরো! বেশী ভালবাসা দেখিও । 

লায়লা । বেশ, তাই হবে। 

আফজল । ( হিন্মতের প্রতি )__তোমরা এখন এইখানেই থাক । আমি 
ভিতরে রইলুম। উপযুক্ত কারণ দেখতে পেলে আমাকে সংবাদ দিও । 

সতর্ক থেকো-_মদ খেয়ে বেহু'স্ হয়ে পড়ে৷ না । 
হিন্মৎ। না না, তোমার কোন ভাবনা নাই। আমরা! পাহারায় রইলুম॥ 

লায়লা । আমি নূতন বীদীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাযা দরকার হুকুম 
কর্লে ই পাবে। 

[ লায়ল। ও আফ জলের প্রস্থান । 

হিন্মৎ। না এই প্রেম জিনিষটা দেখছি নিতান্ত বিদ্ঘুটে-_কোনমতে 
হজম করবার যো নেই__পারার মত ফুটে বেরুবেই বেরুবে। 

[ বাদীর প্রবেশ ] 

বাদী। আপনার্দের কিছু চাই? 

শের। হ্যাচাই বইকি! জালাট্যাক্ মদ নিয়ে এসে! । 

[ বাদী মগ্ধ ও পানপাত্র আনিয়। দিল__ তাহার! নগ্ধপান করিতে প্রবৃত্ত হইল ] 

হিম্মৎ। এই সব দেখে শুনে এক একবার সাঁকী ছুঁড়ীর জন্য বুকের 

ভিভরট! টন্টন্ করে ওঠে । ইচ্ছা হয় এই সব ঝকমারী ছেড়ে ছুড়ে 
দিয়ে সত্যি সত্যি তাকে নিয়ে ঘর সংসার করি । কিন্ত শ্যালীর লক্বা 

লম্বা কথা শুনলেই সর্ববাঙ্গ বিছার কামড়ের মত জ্বলতে থাকে । ওই 

বিজ লী সর্ববনাণীই তার মাথাটী খেয়েছে। 

শের। কৈ রে, খা। 
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হিন্মৎ। এই যেখাচ্ছি ভাই। ( মদ্যপান ) 
করিম। দেখ ভাই, এই প্রেম জিনিষটা দেখছি ভারি চমতকার 

শের। তা আর একবার করে বলতে ।-- 

গীত 

প্রেম হে! কিওণ তোমার 

কাচ! খাই, ডান! খাই, পাকার তো৷ কথ! নাই, 
ভবার্ণবে কর পার ! 

শৈশবে থাক তুমি সপ্ত 

ছেলে বয়সে গুপ্ত, 

যৌবনে শাহা সেকি দাপ্ত, 

আাবার বুড়ে। বয়সে লুপ্ত ৮5 

তখন ফোগ্ল! দাতে সওনা। ধাতে, 

জাবর কাট। হয় সার! 

তাই টাটকা বাসা ভালবানি তোমায় ভালবামি 

প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ হে! প্রাণনাথ আমার! 

হিন্মৎ প্রেম হে! কি গুণ তোমার। 

ও কাচা খাই, ড 1সা খাই, পাকার তো। কথা নাহ, 

ভবার্ণবে কন পার ! 

( হুগ্রবেশে অবণ্ত১নবতা বিজ লী ও সাকীর প্রবেশ ) 

সাকী। (জনান্তিকে /-_ দাড়াও । দেখছ, মুখপোড়া মিন্দেগুলো মনের 
আনন্দে গাধার মত চিত্কার স্থরু করেছে । আমার বোধ হয় আফ জল 

মরেনি। ওদের সব ফাকা। সেযদি সত্যি সত্যি মত্ত তাহ'লে ওরা 

নিদেন একটু ভাবনায় পড়তঃ__-এমন করে ফুত্তি কর্তে পার্ত না। তুমি 

এইখানে একটু দাড়াও, আমি দেখি যদি খাটী খবরটা নিতে পারি। 
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বিজলী। না সাকী, আমি আর স্থির হতে পাচ্ছি না। আমার বুকের 
ভিতরটা কেমন কর্ছে। 

সাকী। আহা, তা একটু করুক না। বুকের ভিতরেই কি, আর 
বাইরেই কি, সব সময়ই যে এক রকম কর্তে হবে তার কিছু মানে 

আছে? এখন আমি যা বলি শোন । তুমি এইখানে দাড়াও আমি 
একটু এগিয়ে দেখি । 
[ সাকী অগ্রসর হইয়! যাইয়! হিম্মতের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল-_ হিম্মৎ চমকিয়! 

ফিরিয়া চাহিল-_সাকীকে দেখিয়া আনন্দে করতালি দিয় উঠিল ] 

হিম্মৎ। আরে বাঃ! বাঃ! বাঃ! ক্যামজা! ক্যাখুসী! সাকী 

আ গরি। 

শের। 
করিম 1 শ কি ভাগ্যি আমাদের ! এসো, এসো, বিবি সাহেব এসো ! 

সাকী। ( হিন্মতের প্রতি )_ একটু আড়ালে আয় না, একটা কথা বলব। 

শের। কথা। আজকের দিনে আবার কথা কিসের? আজ শুধু 

ফুত্তি। এসো এইটুকু পান করে আধাদের চরিতাথ কর । 
সাকী। ( হিন্মতের প্রতি )-_-আ' মর মুখপোড়া ! আয় না। 

করিম । আহাহা ! আড়ালে তো যাবেই গো ! তা অত তাড়াতাড়ি কেন? 

একটু রয়ে বসেই না হয় যেও। আপাততঃ আমরা কণ্টা অপোগণড 

অনাথ আছি-_আমাদের দিকে একবার ফিরে চাও । 

হিম্মৎ । গীত 

এসো. এসে! হে আমার সাকী ! 

তুমি আমার দোনার খাচা আমি পোষা পাখী ॥ 

সাকী। তুমি আমার ছেঁড়া জুতো, তাই চরণতলে রাখি । 

হিম্মৎ। তোমার কোমল চরণে ফুটবে পেরেক সখী জানো নাকি ? 
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সাকী। ঢের রসিকতা হয়েছে-__এখন তুই 'আঁয় দেখি আমার সঙ্গে ।__ 
(উভয়ের বহির্শমন ) 

[ বিজলী দেখিল সাকী শীঘ্র মুক্তি পাইবে না-ধীরে ধীবে অখ্রসর হইয়া আদনে 

যাইয়। উপবেশন করিল-_বীদীকে হাত ছানি দিয়! ডাকিল-_বাঁদী কাছে আসিলে তাহাকে 

কিছু ফরমায়েন করিল--সে মদ্য ও গনপাত্র আনিয়| দিল_-এদিকে নানা রকমের নর 

নারী খর্দের আলিতে লাগিল--কেহ কেহ মদ্যপান করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল__কেহ 

কেহ বসিয়। বসিয় মগ্ধপান করিতে ল।শিল__ 

- আফজল ও লাষলার প্রবেশ। আফজল বিজ্লীকে দেখিয়। একটু চমকিয়! উঠিল-_ 

লায়লার সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয! বিজ.লীর পার্স্ত আসনে যাইয়। উপবেশন করিল-বীদী 

তাহাকে মছ্য পরিবেশন করিল ] 

কতিপয় খর্দের। ( লায়লার প্রতি )-আরে এই যে বিবি সাহেব। 

কোথায় ছিলে এতক্ষণ আমাদের ফেলে? 

লায়লা । আমি তো ভাজিরই রয়েছি ভাই । তোমাদের যা চাই হুকুম 

কর না। 

[ বিজলী আফ.জলকে দেখিতে পাইল--তাহাব হাতেষ পানপাত্র পিবা। গেল__নে উঠিয়। 

দীড়াইল--পরমূহৃর্তে পুনবায় সামলাঈয! লইয়! তাগনে উপবেশন কবিল-_পানপাত্র 

কুড়াইয়। লইল-_পুনবায় একপান্র ঢ।লিযা পান কবিল-_পবে ধাঁবে সুস্থে 

আফ.জ্লেব পার্থে সরিয়। যাইয়া উপবেশন করিল-_-ইতোমধ্যে 

লাযলাৰ সহিত খর্দেরের কথা চলিতেছে ] 

১ম খর্দের। হুকুম আর কি? তুমি ছিলে না, আর ওই মাতাল 
ব্যাটারা হেঁড়ে গলায় বিকট চিংকাঁর করে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে 

দিয়েছিল আর কি! আর একটু হলেই তুমি খুনের দায়ে 
পড়তে। 

২য় খর্দের। আর বল কেন বিবি সাহেব শ্যালারা কাণে হল ফুটিয়ে 
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দিয়েছে । এখন হয় হকিম ডাক, না হয় নিজে একখানি গান গেয়ে 

আমাদের প্রাণ বাচাও । 

লায়লা । আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। 

লায়লা । গীত 

আলু পিয়া আওল নিজঘর | 

উমিদ্মে ম্যাঞ্, বয়ঠী থি সারে জীন্দ গী ভর। 

নিল্কা দরিয়া সুখ গয়াথা, 

নথি জেরাভর্ পানী, 

( আন্ত) আয়৷ বধাং বাণ-_- 

যব. ফুক।রা মুঝে জানী ! জাণী! জাণী! 

পিয়াস মেরা বুঝ গয়৷ কলেজ! হো! গয়! তর্-_ 

মিট গয়া সব সৌচ বিচার, ছুট গয়। লহর ॥ 

[ বিজলী আফ.জলের পানপাত্র তুলিয়া মগ্তপান করিল- আফজল তাহার 

মুখের দিকে চাহিল ] 

বিজলী । আমি চিনেছি। 

আফজল। আমি তোমারি জন্য এসেছি । 

বিজলী। হিম্মৎ তোমাকে কিছু বলেনি? 

আফ জল । হিন্মৎ আমাকে বলেছে তুমি সর্ধবন্ব আমাকে দিতে চাঁও 

একটা সর্তে-_ 

বিজলী । হ্্যা। তুমি রাজী আছ? 

আফজল । তোমার সর্বন্ব কত তাতো জানি ন|। 

বিজলী। আমার যা গহনা আছে তারই দাম কম পক্ষে দশহাজার 

আশরফি ।-_কিন্ত সব তো! আমার সঙ্গে নাই। 

আফজল । তবে চল তোমার বাড়ীতেই যাই-_ 
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বিজলী। যদি বিপদ ঘটে? 
আঁফ জল । তুমি বিজলী 'আমি আফজল-_বিপদ ঘটবে কেন? 
বিজলী। আমি যে আর সে বিজলী নই--গোল তো ওইথানেই। 
আফজল। ঠিক ঠিক, তুমি এখন ফিরোজা বেগম । হও--কিছু আসে 

যায় না--চল-- 

(বেগে সাকী ও তিহ্গতেব প্রবেশ ) 

সাকী। (বিজলীর প্রতি) পাঁলাও, পালাঁও, শীগ্গির পালাও-_. 

সর্বনাশ উপস্থিত। 

আফজল । কি হয়েছে? 

হিন্মৎ। ( আঁফ জলের প্রতি ) ওসমান দলবল নিয়ে এসেছে। 
বিজলী । আযা!--( কিংকর্তব্য বিমুঢ হইল ) 

আঁফজল। এসো । ( বিজলীকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া! গেল ) 

[ নেপথ্যে পিস্তলের শব্দ ] 

ওসমান। (নেপথ্যে )__ঘেরাও কর, ঘেরাও কর-__একটী লোক না 

পালাতে পারে। 

লায়লা । (বাদীর প্রতি ) আলো নিবিয়ে দে__ আলো! নিবিয়ে দে__ 

[ বাদী আদেশ পালন করিল- মুহুর্ত মধ্যে সব অন্ধকার হইয়া গেল-_ 

দলবল সহ ওসমানেৰ প্রবেশ__কতক লোক পলায়ন 

করল, কতক ধৃত হইল ] 

ওসমান। হুসিয়ার! যে পালাবার চেষ্টা করবে তাকেই গুলি করবে। 

( কতিপয় গুলির শব্দ ) 
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রাজপথ 

জন্রী বালকগণ। গীত 

আমরা! ক"টা জহুরীর ছান|__ 

এনেছি হীর1 মতি চুনি পান্না জহরৎ নান|। 

চাই গে৷ কাণের দুল! 

নীল আকাশে সোণার তার! 

চাই গো মাথার ফুল! 

সাগর সেচা মতির মালা যাব নাইক তুলন]। 

নগদ কিন্বা ধার, যেমন খুমী যাব__ 

এসো না কে নেবে গো ! নাইক কোন মানা | 

সঞিও দু 

ওসমানের শয়ন-কক্ষ 

[ সন্তর্পণে বিজ্লীর প্রবেশ। বিজলী তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশ ও অবগুঞ্ঠন মোচন করিল-_ 

পা টিপিয়! টিপিয়া৷ আফজলের প্রবেশ-বিজ.লী লোহার সিন্দুক খুলিয়া একর।শি অলঙ্কার 
ও একটা বৃহদাকারে টাকার থলি তাহাকে দিল__সে উহা! পুটলী বীধিয়! লইয়া! চলিয়! 

যাইবার জন্য দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল-_দ্বারপথে উছ্ভত পিস্তল হস্তে ওময়ের প্রবেশ ] 

ওমর। অত তাড়াতাড়ি নয় বন্ধু! একটু ধীরে। সবই তুমি নিয়ে 
চম্পট দেবে, আমি কি শুধু পাহারা দিয়ে মরব? কি বিবিসাহেবাঃ 
কথা কইছ নাযে? আমার সঙ্গে কি রফা! হয়েছিল বল ন|। 
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[ &কঞন ওমবের পিকে হাগ করিঠেছিল- সহসা %রিক! উগ্ভত করিয়া 

পিয়া তাহার ।নপঢে পড়িল-ওমৰ প্রস্থত ছিল, গুলি করিল_ 

গুলি আফ জলের বক্ষ ভেদ করিল] 

আফজল । ওঃ! (মৃত্যু) 

বিজলী। আমায়ও গুলি কর-_-আমায়ও গুলি কর। 

[ ওমর তাড়াতাড়ি আফ জলের পুঁটলী তুলিয়। লইয়া 

আংরাখার মধ্যে লুকাইল । ওসমানের প্রবেশ ] 

ওসমান । এখানে পিস্তল ছুড়লে কে? একি! ফিরোজা তুমি অমন 
কচ্ছ কেন? কি হয়েছে? ওমর! কি হয়েছে? তুমি এখানে-_ 

আমার শোবার ঘরে? 

ওমর । আমি একা নই জনাব, আর একজন আছে। 

ওসমান। আর একজন ? 

ওমর । আজ্ঞে হ্যা ওই দেখুন। 

ওসমান। একি! কে এ ওমর? 

ওমর। আফজল । 

ওসমান । আফজল! আফজল তো মৃত। 

ওমর । আজে হ্যা, মৃত বৈকি? মৃত না হলে আর ওরকম কাঠ হয়ে 

পড়ে থাকে? তবে এখন 'আমার পিস্তলের গুলিতে মৃত-_কিন্ত 

একটু আগেও জীবিত ছিল। 

ওসমান। আফজল এখানে কি করে এলো ? 

ওমর । ব্যাটা চুরি কর্তে এসেছিল। জানে না তো যে আমি এখানে 

পাহারা দিচ্ছি। ওই দেখুন না, লোহার সিন্দুক খোলা-__সিন্দুক 

খালি। এক ব্যাটা সঙ্গী ছিল তাকে দিয়ে সব মাল চালান 
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করেছে। ব্যাটাকে ধর্তে যি৪ পারুম না-_কিন্ত চিনে নিয়েছি, 

ধর্তে দেরী হবে না। 

ওসমান। ফিরোজা ! ফিরোজা ! তুমি কথা কইছ না যে! ওকি! 

তৃমি যে কাপছ! মুখে কালিমার ছাঁয়া পড়েছে-__কি হয়েছে জানী ? 

ভয় পেয়েছ? 

ওমর। ভয় বলে ভয়! গুঁতে কিআঁবউনি আছেন? হাজার হোক 

কোমলপ্ররুতি নারী,_-এসব চুরি ডাকাতি খুন খারাঁপি দেখে গুর 

প্রাণ কি স্থির থাকতে পারে ! 

বিজলী। এসব মিথ্যা! কথা, এসব মিথ্যা কথা । 
ওমর। আয !-__ও$ঃ, ভয়ে ভাবনায় একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 

বিজলী । না. আমার মাঁথা খারাপ হয় নি। আফজল এখানে চুরি কর্তে 

আসে নি। চোর এই ওমর। এর আংরাখার ভিতর খুঁজলে 

আমার গহনার পুটলী পাবে। 

ওমর। নাঃ এ দেখছি জম্পূর্ণ বিকারের লক্ষণ। আমি যাই হকিম 

সাহেবকে ডেকে পাঠাইগে । (প্রস্থানোগ্যোগ ) 

ওসমান। ফ্াড়াও। ( বংশীধবনি-__-ছুইজন রক্ষীর প্রবেশ ) এর তালাসী 

নাও। 

[ রক্ষীদ্ঘয় আদেশ পালন করিল-_গহনার পু টলী বাহির হইল ] 

ওমর। আমি-আমি-মআমার কোন দৌষ নাই । বিবিসাহেব আমাকে 

দিয়েছিল-_-বল না! বিবিসাহেব-_ এখন তুমি চুপ করে থাকলে যে আমি 

মারা যাই। 
ওসমান । একে বাধ। 

[ রক্ষীদ্ধয় আদেশ পালন করিল ] 

ওসমান। এ সবের মানে কি ফিরোজ! ? 
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বিজলী । মানে এই__আমি 'আফ জলকে ডেকে এনেছিলেম, তাকে আমার 

সব গয়না দিয়ে দেব বলে। কথা ছিল, সে এই সবনিয়ে কোন দূর 
দেশে চলে যাবে,__সেখানে এই সব বিক্রী করে সেই টাকায় সদ্ভাবে 

জীবন যাপন করবে--মার কখনো! চুরি ডাকাতি করবে না । আফজল 

সব নিয়ে যাচ্ছিল--ওমর তাকে হত্যা করে সমস্ত আত্মসাৎ করেছে । 

ওমর শুধু চোর নয়-__হত্যাকারী। 

»৪মর। এ! মাগী মজালে! জনাব সাজোস সাজোস - বিশ্বাস 

করবেন না। জিজ্ঞাসা করুন তো উনি নিজে কি? 

ওসমান। ফিরোজা! আফজল তোমার কে? 

বিজলা। জনাব! আমি ফিরোজা নই,_-মআমি বিজলী । 

ওমর। কেমন. দেখলেন তো! 

ওসমান। তুমি বিজলী !-__তুমি ফিরোজা নও ? সত্য তুমি বিজলী ?-_ 
ওঃ! (মুহুর্ত পরে সামলাইয়। লইয়৷ রক্ষীদ্ধয়ের প্রতি )--এর বাধন 

খুলে দাও। (রক্ষীদ্বন্ন আদেশ পালন করিল )-- তোমরা যেতে পার। 

( রক্ষীদয়ের প্রস্থান )_-ওমর ! তুমি মুক্ত। যাঁওঃ জীবনে আর 

কখনো আমার সম্মুথে এসো না । 

ওমর। আবার। ( প্রন্থানোগ্যোগ ) 

'ওসমান। দাড়াও । ওই পুলা, তোমার দরকার থাকে তুমি নিয়ে 

যেতে পার। 

ওমর। আপনি কি বলছেন! 

ওসমান। বলছি ও গুলো তুমি নিয়ে যাও। ওতে স্বাতির বিষ মাথান 

আছে। ও আমি ঘরে রাখব ন1। 

ওমর। তা-_তা--আপনি যখন বলছেন__ আপনি যখন বলছেন-_ 
[ পুটলি লইয়া প্রস্থান । 
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বিজলী । জনাব! আমায় বাঁধতে আদেশ দিন। 

ওসমান। পার্লে ভাল হত। কিন্ত পারব না। ফিরোজ! ! 

বিজলী । ফিরোজা নয়--বিজ্লী। 
ওসমান। না, তুমি ফিরোজা-_তুমি বিজলী নও-_-কখনো নও--আমি 

খ্বীকার করি না। কিন্তু তবু-_নাঃ, তুমি দয়! করে আমায় পরিত্যাগ 

কর। আর যেন এ জীবনে তোমাতে আমাঁতে দেখা না হয়। 

[ বিজলী ওসমানকে কিছু বলিতে চাহিল-_রাদ্ধ আবেগে তাহার বক্ষঃস্থল উঠিতে 

পড়িতেছিল--বলিতে পারিল না । সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়। শির নত করিয়া চলিয়! 

ষাইতেছিল-_-ওসমান মুখ ফিরাইয়! বসিয়াছিল-_সহসা দাড়াইয়। উঠিয়। পরিপূর্ণ আবেগে 

ডাকিল--] 

ওসমান। ফিরোজ! ! 

বিজলী। নাথ !--( বাহুপ্রসারণ ) 
ওসমান। নাঃ যাঁও। ( বিজ-লীর প্রস্থান )-_হা ঈশ্বর! কি কর্লে! 

তুলেছিলে নখের সপ্তম স্বর্গে” নিক্ষেপ কর্লে একেবারে নরকের অতঙ্গ 

গহবরে ! “(ছুই হস্তে মুখ আবৃত করিল ) 

[ ফকির সাহেবের গ্রবেশ ] 

ফকির। ওমমান ! 

ওসমান। কে? কে? ওঃ হজরত! ওসমানকে ডাকছেন? ওসমান 

নাই__সে জীবন্মুত। 
ফকির। হয় তো হবে। আঁমি সে জন্ত আসিনি। 

ওসমান। তবে কি জন্ত এসেছেন? 

ফকির। ওই মৃতদেহ আমায় ভিক্ষ! দাও। 
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ওসমান। সেকি হজরৎ। ওতে আপনার কি প্রয়োজন ? 

ফকির । তুমি মুসলমান। জাননা কি মৃতদেহের সৎকার কর্তে হয়? 

ওসমান। অনায়াসে নিয়ে যেতে পারেন। 

ফকির। ওসমান! মনে রেখো মৃত্য হতে অমৃতের উদ্ভব হয়। সত্য 

যদি তুমি আজ জীবন্মতঃ তবে আশীর্বাদ করি তোমার নবজীবন 

লাভ হোক। 



তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্য 

ওসমানের বাটার কক্ষ-__ 

ওসমান মগ্চপান করিতেছে । 

ওসমান । নাই-_নাঁই _নাই । কোথাঁও নাই । সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় 

খুঁজেছি__কোথাঁও তার চিহ্নমাত্র নাই । কেউ জানে না সে কোথায় 

গেছে--কোথায় আছে । ( মগ্যপান ) --আমারই বা জানবার অধিকার 

কি? আমি নিজেই তে! তাকে বিদায় করে দিয়েছি। সে চলে 

গিয়েছে -_আর ফিরবে নাঁ। হাতের তীর একবার বেরিয়ে গেলে আর 

কিফেরে? ফিরোজা ! ফিরোজা! তখন তোমায় চিনতে পারি নি? 

আজ তোমায় হাবিয়ে তোমীয় চিনেছি। আজ বুঝেছি, কত মহৎ 

ছিল তোমার প্রাণ! মর্ম মর্মে অনুভব কচ্ছিৎ কত ভালবেসেছিলে 

তুমি আমাকে । বুঝেছি, কেন তুমি আফজলকে সর্বপ্ধ দিতে 

চেয়েছিলে। 

[ মছ্ঘপান--তন্্র ঘোরে এলাইয়া পড়িল- উন্মুক্ত ছুরিক। তস্তে উন্মািনী লায়লার প্রবেশ ] 

লায়লা । এই যে ঘুমিয়ে আছে। এই স্ুযৌগ-_-আফজলের মৃত্যুর 

প্রতিশোধ__( ছুরিক| উদ্যত করিল )-_নাঃ আগে জাগাই, তারপর। 

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে গেলে মৃত্যুর যাতনা টের পাৰে না, ছট্ফট্ করবে 

নাঃ আর্তনাদ করবে না-_ প্রতিশোধ হবে না। বাঃ দিব্বি ঘুমুচ্ছে! 
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জানেনা তো আফজল নাই, লায়লা আছে__বাঁঘ মরেছে তার বাঁঘিনী 
বেঁচে আছে। 

ওসমান। ( তন্দ্রাঘোরে )-_-ফিরোজা ! ফিরোজা ! এসো কাছে এসো !-_ 

লায়লা । ফিরোজা! ! হাঃ হাঁঃ হাঃ ( উচ্চহাস্থ্য ) 

ওসমান। ফিরোজা! ফিরোজা ! আজ তোমার একি মুক্তি । 

লায়লা । ফিরোজা-__ফিরোজা--বটে । হাঁঃ হাঃ হাঃ ( অট্ুহাশ্ত ) 

-ওসমান। (চক্ষু মার্জনা করিয়া) না না__আমি স্বপ্ন দেখথছিলেম। 

কে তুমি? 

লায়লা । ওসমান! ঈশ্বরকে ম্মধণ কব। ভাল করে চোখ মেলে 

চারদিকে তাকাঁও_-"শষবার ছুনিয়া দেখে নাঁও-__একটু পরে সব 

অন্ধকার হয়ে বাবে, স্যার দেখতে পাবে না। আমি লায়লা-_ 

আফ জলের মৃ্ার প্রতিশোধ-_ 

ওসমাঁন। তুমি আমায় হুতা! কর্তে এসেছ? এসো, এই বুক পেতে 

দিয়েছি-__-তোঁমার ওই ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দাও-_যে জালায় 

দিনরাত জ্বলছি তা থেকে আমায় মুক্তি দাও। এসো. আর বিলম্ব 

করোনা । 

লায়লা । সেকি! তুমি মরণকে ভয় করনা? তা'কে ডাক? 

ওসমান । হ্যা ডাকি, দিনরাত ডাকি । এতদিন সে আসেনি--বুঝি 

আজ দয়া করে এসেছে । 

লায়লা । এই ছুরির ঘা তোমার বুকে লীগবে ন1 ? তুমি ছটফট করবে না? 

ট্যাচাবে না? কীদবে না? 

ওসমান। না। ওরস্পর্শ আমার কলেজায় ফুলের মত মোলায়েম বোধ 

হবে। 

লায়লা । তবে তোমায় মেরে কি করব? প্রতিশোধ ত হবে না । কিন্তু 
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প্রতিশোধ যে চাই। সে দিনরাত আমার পেছনে তাড়া কচ্ছে__এক 

লহমার ফুরসুৎ দিচ্ছে না । হ্যা ঠিক হয়েছে__বিজলী !__সেই তাব 
এই হাল করেছে-_বিজলী ! বিজলী! ! বিজলী!!! [প্রস্থান 

ওসমান। বিজলী !-_কোথায় বিজলীকে খুজে পাবে? সে কোথাও 

নাই । থাকত যদি, নিশ্চয় সে আমার কাছে ছুটে আসত, দূরে থাকতে 
পার্ত না । ( মগ্যপান )-_-ওঃ ! বুকের ভিতরট! মরুভূমি হয়ে গেছে-__ 

দিনরাত স্তিব লুহ. চলছে-_প্রাণটাকে ঝল্সে দিয়ে যাচ্ছে। 

শুনেছিলেম শরাবে বিশ্বতি নিয়ে আসে-_কৈ তাতো নয়। কিন্বা 

শরাবও আমার অবস্থার কাছে হার মেনেছে ।-_( পানপাজ্জকে 

সম্বোধন করিয়া] )-_কি বন্ধু! সত্যই কি তোমার পধাজয়? ভাল, 

আর একটু দেখি তারপর হয় তোমাকে আরো দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন 

করব আর না হয় চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হয়ে যাবে ।-_-(মগ্যপাঁন)_ 

[ নেপথ্যে নূপুর নিককণ ও সঙ্গীতের রেশ ] 

ওসমান। ওরে কে আছিস? 

[ ভূত্ের প্রবেশ ] 

ভূত্য। হুর! 
ওসমান। ওই নাচওয়ালী যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে-_ডাক। 

ভৃত্য । যো হুকুম হুজুর। 
[প্রস্থান । 

ওসমান । নর্তকী তোমাকেও প্রথম দেখেছিলেন নর্তকীর বেশে। 

তারপর দেখলেম তুমি সম্রাজ্জী--অস্কুলি হেলনে দুনিয়! শাসন 
কর্তে পার। আর আজ দেখছি তুমি দেবী । 
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[ গাহিতে গাহিতে সাকীর প্রবেশ ] 

সাকী। গীত 

পিয়া মেরে মোহনীয়! রে ! 

যাছুভরে তেরে নয়না ! 

লুঠ, লিয়া মেরে জীবন যৌবনা,__ 

( অব.) নাহি দিলত মুঝে চ্যয়ন|। 

'৪সমান । এ গান--এ গান তুমি কোথায় শিখেছিলে ? সে গেয়েছিল-_ 

সে গেয়েছিল এই গান-_সেই দিন__যেদিন তার সঙ্গে প্রথম দেখা । 
সবরের ঝঙ্কারে আকাশ পরিপূর্ণ করে, বাতাস রদ্ধ করে, ধরিত্রীর 

চেতনা হরণ করে সে গেয়েছিল__আর বিশ্বতুবন তনয় হয়ে তার মুখের 

পানে চেয়েছিল। 

সাকী। হুজুর, ও গান পছন্দ না হয় অন্য গান গাইছি। 
ওসমান। না না, তোমাকে গাইতে হবে না। ও গান তুমি কার কাছে 

শিখেছিলে তাই বল। 

সাকী। শিথেছিলেম যার কাছে হোক সে আর আপনার শুনে কি 

হবে? এখন গান শুনবেন তো শুনুন -আরনা হয় হুকুম করুন 

আমি যাই। 

গীত 

দিনের আলোয় লাগিল কেন সথ৷ ধাধ1? 

চলিতে চলিতে প্রেমকথা বলিতে কেন সখ! পাড়িল বাধা ? 

আজি কেন আখি-কোণে জল ? 

ভাঙ্গাপ্রাণ ব্যথায় বিকল? 

আজি হাসিতে হাসিতে একি কাদ। !_- 

অতীতেরে ফিরিতে সাধ। ! 
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ওসমান। স্তব্ধ হও। শীদ্র বল ও গান তুমি কোথায় শিখেছিলে। না 

বল যদি, তবে দেখছ এই পিস্তল? 

সাকী। (অগ্রসর হইয়া! আসিল )-_-দেখছি। আর আপনিও দেখছেন 
এই বুক? আপনার বুকের চেয়ে কম গভীর নয়। আপনার ওই 
পিস্তলের গুলির স্থান এর ভিতর হবে । পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। 

ওসমান। (সাশ্চর্য্যে )--তুমি কে? 

সাকী। আপনি কি আমায় চেনেন না? এর আগে কখনো দেখেন নি? 

ওসমাঁন। ঠিক চিনতে পাচ্ছি না। তবে-_ 

সাকী। কেমন করে পারবেন? আপনি যে অন্ধ। আগেও ছিলেন-__ 

এখনও আছেন--পরেও থাঁকবেন। আপনার চোঁখ কখনো ফুটবে 

না। আপনার নসীবে চোখের সম্মুখে শুধু জমাট অন্ধকাঁর। দিনের 
পষ্ট আলো তা কোন কালে ভেদ কর্তে পারবে না । 

ওসমান। নর্তকী, তুমি সত্য বলেছ-_-মামি অন্ধ । আমার ভূত ভবিস্যৎ 

বর্তমান সব অন্ধকার । কিন্ত তুমি কেমন করে জানলে? দয় করে 

বলঃ তুমি কে? 

সাকী। আমি সাকী--ফিরোজা বেগমের বাদী সাকী। 

ওসমান। তাইতো । 

সাকী। আপনি আমার মুনিবকেই বড় চিনেছিলেন, তা আমায় চিনবেন । 

আপনার ভাগ্যে অন্ধকারে তারা ফুটে উঠেছিল,-_সেই তাঁর! ডুবে 
গেল, আপনার হ'স হল না_তা আমি তো একটা বাদী। এখন 

আপনি দয়া করে একটা কথা বলুন দেখি। আপনি যে বড় মদ 

খাচ্ছেন? আগে তো খেতেন না। 

ওসমান। খাচ্ছি ভুলবার জন্য । 

সাকী। কি ভূলবার জন্য ? 
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ওসমান । তাকে। 

সাকী। কাকে? নাম বলুন না। 

ওসমান। তা'কে--তোমার মুনিবকে_ ফিরোজাকে । 
সাঁকী। ভুলতে কি পেরেছেন ? 

ওসমান। না, পারি নি-_এক মুহুর্তের জন্য না। 

সাকী। কেমন করে পারবেন? ভোলা কিযায়? 

ওসমান । সাকী, জানতে বর্দি--এই বুকটার ভিতর কি জ্বাল! দিবানিশি 
জলছে__ 

সাকী। এমনি তারও জলছে,__মামারও জলছে। 

ওসমান। তোমার জলছে? কেন? তোমার জলছে কেন? 

সাকী। 'আপনার ভালবাসাব জনের জন্ত আপনাব প্রাণে জাগা ধর্ে 

পারে, আর আমীর ভালবাপার জনেব জন্য আমার কি ধর্তে পারে না। 

ওসমান। তুমিও কি তোমাঁব ভীলবাঁসার জনকে হারিয়েছ ? 

সাঁকী। আপনারই 'মন্ধ গ্রহে ! 

ওসমান। সেকি সাকী? 

সাঁকী। আপনিই তা"কে কাফীথানা থেকে ধরে এনেছেন_-আফ জলের 

সহকারী বলে সে অভিযুক্ত। কাঁল তাঁর বিচার হবে -আর বিচারে 

যা হবে তা আমি জানি। 

[ মীর হবিবের প্রবেশ ] 

মীর। নাঃ জাঁন না। আমি তা'কে মুক্তি দিয়েছি । তাঁর বিরদ্ধে কোন 

প্রমাণ নাই। 

সাকী। মুক্তি দিয়েছেন! খোদা আপনার মঙ্গল করুন। দীনার সেলাম 

গ্রহণ করুন জনাব । ( একটু ইতস্ততঃ করিয়া )-_সে এখন কোথায়? 
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মীর। তোমাকেই খুঁজতে গেছে। 

সাকী। আমি একটা নগণ্য বাদী__সে অপরাধীরূপে ধৃত হয়ে আপনার 

হুজুর নীত হয়েছিল । হ্ুনাব তাঁকে প্রমীণ অভাবে মুক্তি দিতে 
পারেন_ কিন্তু আনার সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা কি কবে জানলেন? 

মীর। সাকী, প্রয়োজনে পড়ে জানতে হয়েছে । এই ওসমান আমার 
পুক্রতুল্য । ফিরোজাকে হারিয়ে তার যা অবস্থা! হয়েছে চোখে দেখছি, 

আর আমার প্রাণের ভিতর যে কি হচ্ছে তা তোমাকে বুঝিয়ে 

বলতে পারব না। তাই যখন প্রাণপণ চেষ্টা করেও ফিরোজাকে 

খুঁজে বার কর্তে পালেম না, তখন সন্ধান কর্তে হল কে তাকে খুজে 
বার কর্তে পারে। সন্ধান করে বুঝলুম--এক পার তুমি, আর পারে 

তোমার স্বামী। তাইতেই আমি সব জানতে পেরেছি । ওসমান, 

আর ভয় নাই । এইবার আমর! অনায়াসেই ফিরোজাকে ফিরে পাব। 

কিন্ত সাবধান,_যতদিন বাচবে, কখনো তার পূর্ব জীবনের কথা 

স্মরণ করো না, বা তাকে ম্মরণ করিয়ে দিও না । মনে রেখো-_মান্ষ 

নিজের জন্মের জন্ত বা জন্মগত সংস্কারের জন্য দায়ী নয়, দায়ী তার 

কর্মের জন্ত । জন্মগত সংস্কারে যে অতিক্রম করে উপরে উঠতে 

পারে সেই যথার্থ মানুষ,__খোদীর অনুগ্রহ ভাজন। এসো সাকা, 
আমরা অবিলম্বেই তার সন্ধানে যাত্রা করব। 

সাকী। জনাব, তাকে খুজে বার কর্তে হবে না। আমিজানি। সে 
কোথায় আছে । 

ওসমান । 
ব্লীর হবিব। আন? কোথায়? 

সাকী। আমাদের নিজের ঘরে। 

ওসমান। নিজের ঘরে! 
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সাকী। হ্যাজনাব। আমরা বেছেইন। খোদা 'মামাদের ঠাই দিয়েছেন 

ওই মরুভূমি বুকে । ছু*দিন সহরে বাম করে আনরা তা ভুলি নি। 

শাবার আমরা আমাদের দেই ঘরে ফিরে গেছি । 'আনরা শ্বাধীন__ 

বাধনের ভিতর কেন থাকব? সেখানে বাধনের নামগন্ধ নাই-_ 
চারিধার খোলা । সেখানে আমাদের দ্বণ! কর্ধে কেউ নাই, চোখ 

রাঙ্গাতেও কেউ নাই। 

'মীর হবিব। দিন চলছে কিসে? 

সাঁকী। দেখছেন আমার এই নাচওয়ালীর বেশ? এই থেকেই চলছে। 

একে ভিক্ষী বলতে হয় বলুন, মজুরী বলত হয় বলুন। 

মীর। সেকি! ফিরোজাও কি তোমার মত নেচে বেড়াচ্ছে নাকি ! 

সাকী। না| জনাব। তার দরকার হর নি। একজনের মজুবীই ছু'জনার 
পেট চলবাঁর পক্ষে যথেষ্ট । আর না হলেও আমি ঘা পারি সেতা৷ 

কখনো পারবে না। কেন জানেন? সে জাত হারিয়েছে । ছিল 

বেছুইন বিজ লী-_হয়েছে ফিরোজ] বেগম । সে এখান থেকে যাবার 

সময় এককড়া কাণ! কড়িও নিয়েযায়নি। কিন্ত বলে কি জানেন? 

সে এখান থেকে যা নিয়ে গেছে তা নাকি বাদশার তাজের চেয়েও 

দামী। ০সজিনিসটার নাম নাকি-_-“আত্মসম্মান”। সেযেকি 

জিনিস তা কিন্তু আজও বুঝতে পার্লেম না। 

মীর। শুনলে ওসমান, শুনলে? বৎস তুমি ভাগ্যবান। সেষেকি 

জিনিস তা জানবে সাকী, বুঝবে-যেদিন হিম্মৎ হবে ওসমানের 

সহকারী, আর তুমি হবে আমার কন্যা । এসো ওসমান আর 
দেরী নয়-_চল সাকী। পথেই হিম্মতের সঙ্গে দেখা হবে। 

[ সকলের প্রস্থান । 
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বেছুইন পল্লী-_-পথ 

[ হিহ্মতের প্রবেশ ] 

হিন্মৎ। কোথায় সাকী? তাকে তো কোথাও খুঁজে পেলেম না । কেউ 
তার ঠিকান! বলতে পার্লে না। তবে সবাই বল্লে সে রোজ সহরে 
আসে। সহরে আন্দীজে কোথায় খু'জব? তাইতো, তাঁকে না 

দেখতে পেলে ষে প্রাণটা কোনমতেই শান্ত হচ্ছে না। আহা! আমি 

তাকে এত ভালবাসতুম তা কিছাই আগে জানি! জানতুম যদি, 

তাহলে তার কথা কখনে! অবহেলা কর্ত,ম নাঁ_আর তাহলে আজ এ 

দুর্দশাও হত না। চিন্তা করিয়া )__নাং যাই আর একবার শেখ 
সাহেবেরই বাড়ীতে-_-তিনি যখন এত খবর বাঁখেন তখন হয় তো 

সাকীর ঠিকানাটাও তাঁর জানা থাকতে পাঁরে। 
[প্রস্থান : 

[ দরবেশ নালকগণের প্রবেশ ] 

দরবেশ বালকগণ। গীত। 

আমি বাচিয়। বাচিয়। মরি নিতি নিতি, 

আমারে দাও হে বীচায়ে ! 

ব্যথার আগুনে জ্বালায়ে আ্বালায়ে 

আমারে লও হে যাচায়ে। 

আমার আধার পোহায়ে দাও, 

নব প্রভাতের আলোক ছটায় ঘুমঘোর কেড়ে নাও,_ 
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(তব) ভিখারীর বেশে ভিতর বাহিষ়্ দাও হে 

আমার সাজায়ে-_ 

আমি ফিরি দেশে দেশে তব নাম গেয়ে, 

তোমার বীণাটা বাজায়ে ॥ 

[ গ্রস্থান। 

[ উদ্ত্রাস্তভাবে ইতস্তত; দৃষ্টিপাত করিতে কষ্ধিতে ও খন ঘন পশ্চাদ্দিকে চাহিতে 

চাহিতে লায়লার প্রবেশ পথের মাঝখানে একখণ্ড অনতি বৃহৎ প্রস্তর ছিল, লায়ল! 

হোঁচট খাইল-_-একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিয়! প্রস্তরথান! দেখিয়া! লইল-_মাবার ইতস্তত; 

চাহিয়। দেখিল কেহ কোথাও মাছে কিনা _নিঞ্জন দেখিয| বক্ষোবস্্র মধ্য হইতে একখানি 

ছুরিকা বাহিব কাঁরল-_-একবার উহা! উন্তমরূপে নিরীক্ষণ কবিয| ধাব পরীন্ষ' করিল__ 

ধার মনঃপুত হইল না- প্রস্তরখণ্ডেব উপব ছুবখানা ঘসিযা ঘাঁসয। ধার কবিতে লাগিল-_ 

স্হস! পদশন্দে ৮মকিত হইয়! উঠিয়। দাডাইল-নেপধ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়। দেখিল কেহ 

আমিতেছে__ঠাড়াতাড়ি ছুরিখান! বক্ষোবস্ত্রেব মধ্যে লুকাইয়। অন্তরালে গমন করিল ] 

[ মীর হবিব ওনমান হিন্মৎ ও সাকীর প্রবেশ ] 

নাকী । এইবার চলুন হুজুর । বেলা পড়ে এসেছে-আমাদের সেখানে 

পৌুতে সন্ধ্যা হবে। সন্ধ্যার সময় তা'কে ঠিক তাবুতে পাওয়া 

যাবে। 

ওসমান । অন্য সময় সে কোথায় থাকে? 

সাকী। কিছু ঠিকনাই। আপন মনে ঘুরে বেড়ায়, গান গায়--কখনো 
হাসে, কখনে! কাদে__কখনো বা গুম্ হয়ে বসে থাকে, ডাকলে কথা 

কয় না। ওই দৃণ্টী সময় সকাল আর সন্ধ্যা_-হূর্যের উদয় আর অন্ত__ 

এই দুস্টী সময় সে যেখানেই থাক, তাবুতে ফিরে আসবেই আসবে। 

মীর। তবে আর দেরী করে কাজ নাই। চল যাত্রা করা যাক। হিম্মৎ! 

হিম্মৎ। জনাব? 
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মীর। উট প্রস্তুত রেখেছ তো? 

হিন্মং। হ্যা জনাব, উট সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা কচ্ছে, বড় রাস্তায় বেরুলেই 

পাবেন। 

মীর। তবে আর কি- চল । 

[ সকলের প্রস্থ।ন-_পশ্চাতে লায়লার প্রবেশ । লায়লা স্থির দৃষ্টিতে তাহাদিগকে 

দেখিল--পরে সন্তর্পণে অনুসরণ করিল ] 

ভীম দৃশ্য 

মরুভূমিতে একটী বেছুইন তাবু 

সময়--স্র্য্যান্তের প্রাক্কাল__-মনূরে ওয়েসিস্ দৃষ্ট হইতেছে- 

বিজলী একাক্নী বসিয়া গাহিতেছে 

বিজলী । গীত 

আমার অরুণ আকাশে নব রবি-ছবি তুমি হে! 

তাই দূর হতে, বহু দূর হতে তোমার চরণে নমি হে! 

লাগে আলোর রেখাটা আমার আধার মরমে-__ 

আজি ঘুচায়ে দিয়াছে সকল বাধা সরমে,_ 

তাই ম্বরগ আমার নকল আকাশ ভূমি হে! 

আমি আপন! হারায়ে তোমারে পেয়েছি, 

তব পদরেণু চুমি ছে! 
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[ গীতাস্তে চক্ষু মুদিয়! চিত্র পুত্তলিকাঁবৎ বসিয়া রহিল-_মীর হবিব ওসমান 

হিম্মৎ সাকী ও পণ্চাতে লায়লাব প্রবেশ ] 

সাকী। ওই দেখুন,_-একেবারে গুন্ হয়ে বলে আছে। এখন খানিকক্ষণ 

মাঁথা খুড়লেও একটা কথা কইবে না ।__-এগিনে আম্থুন_দেখা ঘাঁক 

চেষ্টা করে। 

লায়লা । (ছুরিকা উদ্যত করিয়া ছুটিয়া গেল ১_মনেক কষ্টে খুঁজে 

পেয়েছি-_-আর কোথায় যাবে 1 

[ বিজলী চমকিত হইয়! উঠিয়। দাড়াইল ] 

সাকী। আহা হা! কি কর--কি কর-_(লায়লাকে বাধা দিল ) 

[ পশ্চাতে ফকির সাহেব ও আফ জলের গুবেশ ] 

আফজল । লায়লা ! 

লায়ল!। একি! আমিকি স্বপ্র দেখছি_-না খোদার দয়ায় সত্যই মরা 

মানুষ কবর থেকে ফিরে এলো ! 

আফজল । লার়ল!! আমি মরিনি__-এই মহাপুরুষের শুশ্রযায় মৃত্যুমুখ 

হতে ফিরে এসেছি । 

ফকির। আজ সেদিন এসেছে লায়লা_-শয়তাঁন দুরে সরে গেছে, 

আফ জল জেগে উঠেছে। 

মীব হবিব। জনাব, একি ইন্দ্রজাল ! 

ফকির। না বৎস, আজ খোদার হুকুমে আমি তোমাদের হাঁরাণ সৌভাগ্য 
ফিরিয়ে দিতে এসেছি । ওসমান! তোমার ফিরোজাঁকে ফিরে 

পেয়েছ__তাঁকে যত্বে রেখো, আর যেন ভুল করো না । জেনো-_মাণিক 

যদি আবর্জনায় পড়ে থাকে, তবু সে মাণিক। মীর হুবিব! 
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মীর হবিব। জনাব! 

ফকির। এই অপরাধী আফজল তোমার সম্মথে। একে জান? 

তোমারই পুত্র--যাকে শৈশবে বেদুইনর! চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। 
তাদের সর্দার মৃত্যুকালে একে আমার হাতে সপে দিয়ে গিয়েছে। 

এই লায়লাও তাঁরই কন্তা। এ শুধু আমার মুখের কথা নয়, আমার 
কাছে এর প্রমাণ আছ । 

মীর হবিব। কোন প্রমাণের আবশ্তক নাই। আপনার মুখের কথাই 

ফকির। এখন এই অপরাধীকে নিয়ে তুমি কি করবে? 

মীর হবিব। আপনার যা আদেশ। 

ফকির। বৎস! শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীর ধ্বংস নয়, উদ্দেশ্ত-_তার 

সংশোধন--উদ্দেশ্ট লোকশিক্ষা । বৎস, তুমি একে মার্জনা কর। 

মীর হবিব। হজরত আপনাকে হাজার সেলাম। আজ এই হারাণ পুত্রের 
সঙ্গে জগদীশ্বরের করুণা! লাভ করে ধন্য আমি হলেম। আপনি 

আমাদের আশীর্বাদ করুন। 

ফকির। খোদার করুণায় চিরদিন তোমাদের বিশ্বাস অটল থাঁক। 

[ ফকিরের প্রস্থান । 

সাকী। আর কেন, এইবার চলুন আমরাও বাড়ী ধাই। একটা জবর 

গোছের মীইফেল না হলে এ আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না । 
মীরহবিব। ঠিক বলেছ__এসো আর দেরী নয়। 

[ ওসমান, বিজলী, সাকী ও হিম্মৎ ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

ওসমান। ফিরোজা! 

ফিরোজা । নাথ! 
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সাকী। দেখুন জনাব ! বেণী বাড়াবাড়ীটা কিছু নয়। জানেন তো--1 
অধিক ভোজনে উদগার হয়। এখন বাড়ী চলুন__শেখ সাহেব ছটফট 
কচ্ছেন। এর পর সারা জীবনভোর যে যার মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ 

করে তাকিয়ে থাকবেন । 

[ ওসমান ও বিজ লীর প্রস্থান । 

সাকী। ( হিন্মতের প্রতি )-_-কিবে, তোর আবার কি হ'ল? 

হিম্মৎ। আহা সাকীরে 

স্উভয়ে। গীত 

হম্মৎ। ওষে আমার পরাপ-ময়ন | 

( আমার ) বুকের খাঁচায় এসে চুম্কুরি কাট, 

দেরী যে আমার সযনা। 

সাকী। যাও !__আমার তোমারে চিনিতে বাকী নাই, 

ধরা দেবেনা. দেবেনা, দেবনা, ভেবেছি ভাই 

উভভয্বে। আজ কেটেছে মেঘ, ফুটেছে চাদ, 

সরম-বাধা বুবি রয়ন1 ! 

হিম্মৎ। ওরে আমার পরাণ-ময়না । 

সাকী। ওরে আমার পরাণ-ময়শা ! 

হিল্মৎ। আঙ পেয়েছে যে যারে চায়, 

সাকী। তাই কাণে কাণে প্রেম গীতি গায়, 

উভয়ে । প্রাণের তারে হুরের আবেশ বুঝি বয়ন 

মরমে মরমে কত কথা,__তার। মুখেক্প কথাটী কয়না ॥ 

[ উভয়ের প্রস্থান । 
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উজ্জল দৃশ্য 

ন্র্তকীগণ গাত 

আজ ঢেউ এসেছে কোন দরিয়র পার হ'তে! 

ফুলের-গন্ধে হাসির রাশি আসছে নেমে কোন পথে ! 

বিলিয়ে আপন সোণার ম্বপন হারিয়েছিলে-_ 

কোন রাতে? 

আজকে ফিরে পেলে রতন. কত! যতন, 

ধরে নাও হাতে হাতে_ 

সোহাগে প্রাণ বেধে নাও প্রাণের সাথে ॥ 

আলন্নিক্ 





শ্বীবরদা প্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত 
অন্ান্ত। নাট্য গ্রন্থ । 

নি্পল-কুমাক্ীী পঞ্চান্ক দৃশ্ঠকাব্য ।  মিশধের গৌরবময় 
অতীতেব এক উজ্জ্বল চিত্র । মুল্য ১০ পাঁচ সিকা। 

স্বাদিক্ স্পা - পঞ্চাঙ্ক এরতিহীসিক নাটক । ঘটনার বৈচিত্রে, 

চবিত্রের চমৎকারিত্বে ও সঙ্গীতের সৌন্দর্যে ইহা সত্যই অপূর্ব সামগ্রী। 
সখের দলে অভিনয়ের সম্পূর্ণ উশযোগী ৷ মূল্য ১০ টাঁকা। 

2শামেসন্্র ভুস্কান্দ_ অল্প মধুব রঙগনাট্য । শুধু প্রেমের তুফান 
নহে--ভাবেব তুফান, রসের তুফান, রঙেব তরঙ্গ | মূল্য ॥০ আট আনা । 

ল্ন্কহাললী_ প্রহসন | চিজরে চবির অতুলন। সুমধুর সঙ্গীতের 
প্রশ্নবণ। মূল্য ॥০ আট আনা। 

হ্মাভিল্ল হাজ্লা-জয়াঙ্ক গীতিনাটক | সুন্বর, মধুরঃ উপভোগ্য । 

মূল্য ॥* আট আনা। 

ভাক্িশহম-_ন্বর্গায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গল্প অবলম্বনে রচিত সামাজিক 
নাটক। ইহার প্রত্যেকটা চরিত্র, সংসার রঙ্গমঞ্চের এক একখানি নিখুত 
ছবি। মূল্য ॥* আট আনা। 

চভ্ঞ্যত্ভাহস+ মর্মষ্পর্শা পৌরাণিক গীতিবহল নাট্যকাব্য । ভাবে, 
ভাষায়, ছন্দে, কাব্যে, সঙ্গীতে, চরিত্রে অন্থপম-__ প্রাণের তারে বীণার 
বঙ্কাঁব-_উজ্ভ্বলেমধুরে অপূর্বব সন্মিলন। মূলা ॥* বাঁর আনা। 

উপরোক্ত সকল নাটকই মিনার্ড! থিয়েটারে 
সুখ্যাতির সহিত অভিনীত। 


